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Ensino Advent sai do capital do
grupo mineiro de educação

Lucro da
Kroton e da
Estácio cresce
mais de 100%

CLAUDIO BELLI/VALOR

Rodrigo Galindo, da Kroton, conseguiu aumentar receita e reduzir custos

Beth Koike
De São Paulo

A Kroton e  a Estácio registraram
mais um trimestre de crescimento
expressivo superando, inclusive, as
expectativas dos analistas de mer-
cado. A taxa de expansão do lucro
líquido dos dois grupos educacio-
nais ultrapassou a casa dos 100%
entre julho e setembro.

A carioca Estácio viu seu lucro
líquido saltar 116,8% e atingir
R$ 86,3 milhões no terceiro tri-
mestre. Já na mineira Kroton, a
última linha do balanço trouxe
um aumento de 110%, somando
R$ 128 milhões.

Em ambos os casos, houve
crescimento na base de novos
alunos e redução dos custos, o
que contribuiu fortemente para
uma melhora nas margens. A
Kroton captou 167 mil novos
alunos no vestibular do meio do
ano e chegou ao fim de setembro
com 534,3 mil matriculados, o
que representa aumento de
33,3% em relação a igual período
de 2012. A Estácio conquistou
84,6 mil estudantes que fizeram
sua base saltar para um total de
340,4 mil matriculados em se-
tembro, expansão de 19,7%.

Dois pontos de destaque no ba-
lanço da Kroton foram a geração
de caixa, após investimentos (ca-
pex), que subiu 39,6%, para R$ 155
milhões, e também o aumento de
6,3 pontos percentuais na margem
Ebitda, que foi para 36,4%. O lucro
antes de juros, impostos, deprecia-
ção e amortização (Ebitda) avan-
çou 35%, para R$ 180 milhões.

“Conseguimos esse resultado
graças a uma combinação de au-
mento na base de alunos em todas
as regiões do país e redução de cus-
tos. Mantivemos a nossa cultura
o r ç a m e n t á r i a”, disse Rodrigo Ga-
lindo, presidente da Kroton.

Além de aumentar a receita lí-
quida em 34% para R$ 516 mi-
lhões, a Kroton conseguiu reduzir
a representatividade dos seus cus-
tos sobre a receita. Nos cursos pre-
senciais, os custos representaram
54,3% da receita líquida, redução
de 8,8 pontos percentuais. Já no
ensino a distância, os custos foram
equivalentes da 23% da receita, ou
seja, três pontos percentuais abai-
xo do registrado um ano antes.

Na Estácio, ocorreu um movi-
mento semelhante. A participa-
ção nos custos sobre a receita lí-
quida diminuiu 3,5 pontos per-
centuais para 54,3% no trimestre.

O grupo educacional carioca
apurou uma receita líquida de
R$ 438,2 milhões, ou seja, 25,3% a
mais que o verificado em 2012.

Com o bom o resultado, as ações
da Kroton encerraram o pregão de
ontem com alta de 4,72%, a R$
36,36. A companhia também
anunciou a renúncia dos sócios da
gestora de “private equity” Advent
Juan Pablo Zucchini e Patrice Etlin,
que ocupavam cadeira no conse-
lho. A Kroton trouxe um novo con-
selheiro independente, Nicolau
Chacur, ex-executivo do Unibanco
e Itaú. O pedido de renúncia ocor-
reu porque o Advent se desfez de
sua participação na Kroton, que
chegou a ser de 25%.

O Advent começou a vender
suas ações no ano passado. Em
setembro, a gestora colocou no
mercado 1,8% do capital que de-
tinha na Kroton, levantando na
época cerca de R$ 200 milhões.
Com isso, sua participação já ha-
via caído para 7,8%.

A gestora americana, que era
acionista desde 2009, foi uma das
responsáveis pela expansão da
Kroton. O Advent fez dois aportes
na companhia de educação. O
primeiro foi de R$ 280 milhões
aplicados para aquisição do Iuni
e outro investimento, cujo valor
não foi revelado, destinou-se à
compra da Unopar por R$ 1,3 bi-
lhão — maior transação do setor.

Ação do Carrefour cai
com possível compra de
shoppings na França
Va re j o
Andrew Roberts
B l o o m b e rg

O preço da ação do Carrefour
caiu ontem na bolsa de Paris, após
a divulgação da notícia de que a re-
de de hipermercados e supermer-
cados está negociando a compra
de mais de 100 shopping centers
da Klepierre na França, Espanha e
Itália por € 1,7 bilhão.

O Carrefour pretende tomar
emprestados € 850 milhões em
bancos para a transação e contra-
tou o BNP Paribas e  a Ke m p e n para
encontrar investidores institucio-
nais para conseguir o restante, in-
formou ontem o jornal “Le Figaro”,
sem revelar onde conseguiu a in-
formação. O Carrefour e a Klepier-
re querem finalizar o negócio até o
fim do ano, segundo o “Le Figaro”.

A porta-voz da varejista fran-
cesa Boulogne Billancourt não
quis comentar a informação ao
ser procurada pela Bloomberg,
assim como um porta-voz da Kle-
pierre. A ação do Carrefour fe-
chou o pregão de ontem em Paris
com queda de 1,18%.

O Carrefour, maior grupo de va-
rejo da França, está reformando
seus pontos de venda e mantendo
os preços baixos dos alimentos pa-
ra tornar seu formato de lojas
grandes mais atraente, em meio à
concorrência do comércio on-line
e das lojas dos centros das cidades.

No mês passado, o Carrefour
informou que suas vendas na
França aumentaram pela primei-
ra vez em mais de dois anos no
terceiro trimestre, com as refor-
mas começando a render frutos.

A Klepierre, a segunda maior
operadora de shopping centers de
capital aberto da Europa, disse em

julho de 2012 que pretendia le-
vantar € 1 bilhão de euros com a
venda de ativos até o fim de 2013,
vendendo escritórios para se con-
centrar nos shopping centers. O
fundo de investimentos imobiliá-
rios da companhia disse no mês
passado que firmou acordos ou
concluiu as vendas de ativos ava-
liados em € 900 milhões desde que
o plano foi anunciado.

Comprar alguns dos shopping
centers menores e de desempenho
inferior da Klepierre faz sentido
para o Carrefour, uma vez que isso
lhe daria o controle de terrenos em
torno de seus hipermercados, se-
gundo a Exane BNP Paribas.

“É preciso tornar os locais em
mais atraentes para que funcio-
nem melhor para os hipermerca-
dos. É disso que se trata”, afirma
John Kershaw, analista da Exane
BNP Paribas, que prevê que a tran-
sação será negativa para os acio-
nistas do Carrefour no curto prazo.
“Isso lembra que é preciso investir
tanto quanto vender negócios.”

O Carrefour decidiu concentrar
suas operações na Europa, Améri-
ca Latina e China, depois de recuar
em mercados considerados com
pouco potencial. Em agosto, o CEO
Georges Plassat disse que a rede
“deveria considerar nossos prédios
como uma atividade, como um ne-
g ó c i o”. “Os imóveis são absoluta-
mente essenciais para o varejo,
desde que você os use no próprio
negócio. É preciso investir para
conseguir a lucratividade adequa-
d a”, disse ele em 29 de agosto.

O Carrefour retomou e depois
engavetou um plano de cisão de
seus ativos imobiliários em 2011,
em meio à oposição de acionistas
e sindicatos. O plano era listar em
bolsa 25% de seus negócios imo-
biliários na Europa.
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