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EnsinoEscolas selecionadas estão em 35 cidades e têm entre 5 mil e 35 mil alunos

Kroton mapeia 59 ativos
para aquisições estratégicas

SILVIA COSTANTI / VALOR

Galindo, da Kroton, diz que foco agora é concluir fusão com Anhanguera

Marina Falcão
De São Paulo

No aguardo do parecer do Con-
selho Administrativo de Defesa
Econômica (Cade) sobre a fusão
com Anhanguera,  a Kroton já ma-
peou 59 instituições de ensino pre-
sencial que podem ser alvo de
aquisição em 35 cidades, cada
uma delas com 5 mil a 50 mil alu-
nos. Mas nenhuma transação será
feita até que o processo de integra-
ção com a Anhanguera esteja “nos
trilhos”, afirmou ontem Rodrigo
Galindo, presidente da Kroton.

Durante evento para investido-
res ontem em São Paulo, Galindo
disse que o foco principal da Kro-
ton agora é concluir a fusão com a

Anhanguera, mas que a empresa
não está parada na prospecção de
novas oportunidades de consoli-
dação. A Kroton também identifi-
cou mais 98 instituições em 43 ci-
dades que podem passar por uma
aquisição do tipo “greenfield”. Se-
gundo Galindo, trata-se de empre-
sas menores, com até 1,5 mil alu-
nos, que podem ser compradas pa-
ra acelerar a entrada da Kroton em
determinadas localidades.

Galindo disse que a companhia
está empenhada em fornecer to-
das as informações ao Cade para
acelerar o processo de aprovação
da fusão. O prazo final para o ór-
gão regulador se pronunciar sobre
o negócio acaba em maio.

Ele disse que, embora a Kroton

ainda não esteja autorizada a exe-
cutar a integração com a Anhan-
guera, tem trabalhado intensiva-
mente no planejamento deste pro-
cesso, em parceria com a consulto-
ria M c K i n s e y, desde junho.

Em conversa com o Va l o r , no in-
tervalo do evento, Galindo disse
que o atual momento da educação
no Brasil é muito promissor e úni-
co na história recente. “A educação
entrou na agenda do governo. Es-
tamos muito otimistas e não ape-
nas porque é uma boa oportunida-
de de ganhos para nós”, afirmou,
citando os programas Fies, Prona-
tec e Prouni.

Excluindo as eventuais aquisi-
ções, a Kroton deve crescer organi-
camente entre 10% e 15% no seg-

mento de ensino presencial na mé-
dia por ano nos próximos cinco
anos, prevê Galindo. Esse mesmo
patamar de expansão é estimado
para a categoria de ensino à dis-
tância, desconsiderando a abertu-
ra de 278 novos polos já protocola-
da pela Kroton no Ministério da
Educação. Para o segmento de
educação básica, a previsão é de
um avanço de 6% a 10% ao ano nas
receitas, nos próximos cinco anos,
sem considerar aquisições.

Até o fim de 2014, a Kroton deve
alcançar 30 mil alunos no Progra-
ma Nacional de Acesso ao Ensino
Técnico Superior (Pronatec), disse
Galindo. Hoje, são 8 mil. Para este
ano, a companhia prevê uma recei-
ta total de R$ 1,9 bilhão.

Comércio eletrônico ameaça compra por impulso
Varejo de alimentos
Martinne Geller e Emma
Thomass on
Reuters, de Londres e Berlim

Para os consumidores, uma das
melhores coisas das compras pela
internet é fugir das filas nos caixas.
Para os fabricantes de guloseimas,
bebidas e revistas vendidas nos su-
permercados, isso é um problema.

No Reino Unido, país onde o
comércio eletrônico é mais po-
pular, aproximadamente 13%
das pessoas fazem todas as suas
compras de supermercado (ou a
maioria delas) pela internet.
Mesmo assim isso corresponde a
apenas 5% de seus gastos gerais,
o que sugere que os consumido-
res gastam mais quando visitam
de fato um supermercado.

Isso acontece porque os com-
pradores on-line buscam o que
precisam, geralmente atendo-se
às listas de compras. Eles não
abrem espontaneamente uma
revista enquanto esperam na fila
do caixa, ou pegam chocolates
para comer no caminho de casa.

Elizabeth Clark, uma professo-
ra de Liverpool de 40 anos, faz a
maior parte de suas compras pe-
la internet e diz que acaba com-
prando menos doces, jornais,
brinquedos e vinhos. “No super-
mercado você sempre se depara

com uma oferta especial e pensa,
‘ah, vou levar isso’ ”, diz ela.

As tentativas dos varejistas de
fazer a mesma coisa, com ofertas
especiais pela internet, geralmen-
te não funcionam. “Eu sempre te-
clo “próximo, próximo, próximo,
p r ó x i m o’. Nem leio as ofertas por-
que não quero sofrer tentação.”

As companhias mais ameaça-
das são a Mondelez Internatio -
nal, a Mars e a  Nestlé, as três
maiores fabricantes de gulosei-
mas do mundo, as fabricantes de
refrigerantes Coca-Cola e Pepsi -
C o, e editoras de revistas como a
Time Warner e a Hearst Corp.

A mais recente pesquisa sobre
os hábitos do consumidor euro-
peu feita pela IRI constatou que
73% das pessoas passam mais tem-
po se planejando para evitar com-
prar por impulso — uma precau-
ção contra a desaceleração econô-
mica. “Os consumidores estão
comprando menos por impulso”,
diz Cristina Lazzaroni, que moni-
tora o mercado de guloseimas pa-
ra a IRI na Itália, onde as compras
on-line são menos frequentes.

E quando compram chocolates
nos supermercados, mais italianos
optam por barras grandes, em vez
das individuais, afirma Cristina,
observando que essa mudança po-
derá afetar os resultados das em-
presas, uma vez que as barras me-
nores é que proporcionam mar-

gens de lucro maiores. A IRI afirma
que as vendas de guloseimas caí-
ram 2,4% na Itália em 2012.

Em termos globais, o mercado
de guloseimas está avaliado em
US$ 196,5 bilhões, segundo a Eu-
romonitor International, um
crescimento de 5,6% sobre o ano
passado. Quase todas as vendas
são realizadas nas lojas físicas. Os
negócios on-line representaram
este ano 0,9% do total, em com-
paração a 0,6% em 2008. É a mes-
ma quantidade vendida por
meio das máquinas automáticas.

A área de alimentos é uma das
últimas do varejo a ceder às vendas
on-line, pelos desafios que envol-
vem a entrega e a deterioração dos
produtos, mas uma mudança está
a caminho. A Amazon.com está
ampliando seus negócios nesse
segmento nos Estados Unidos e
em outros países, e redes tradicio-
nais de supermercados estão tam-
bém reforçando seus sites.

Nos Estados Unidos, a Berns -
tein Research estima que cerca
de um quarto dos gastos com
bens de consumo — cerca de US$
222 bilhões por ano — são feitos
pela internet. Não surpreende
que a maior parte das vendas en-
volva produtos não perecíveis,
com os de cuidados com a pele,
que respondem por 12,2% das
vendas on-line, segundo a Berns-
tein. Isso é bem mais que a média
geral de 2,4%. Bolachas e confei-
tos ficam com menos de 1%.

Dos 7 milhões de britânicos que
fazem o supermercado pela inter-
net, apenas 12% visitam páginas da
rede relacionadas a guloseimas, e
apenas metade destes compram
alguma coisa nesses endereços, se-
gundo a Kantar Media.

Quando perguntadas sobre
seus esforços para aumentar as
vendas on-line ou na boca do cai-
xa, a Hershey e a  Mars não comen-
taram o assunto. A Hershey afir-
mou apenas que suas vendas vêm
crescendo a uma taxa acima da

média do setor nos últimos anos.
Um porta-voz da Nestlé disse:

“O canal on-line representa uma
oportunidade para a área de gulo-
seimas. É um canal importante pa-
ra nós e estamos nos saindo muito
bem. Apesar disso, o caminho para
a compra de guloseimas é diferen-
te dos canais tradicionais”.

As vendas de gêneros alimen-
tícios pela internet deverão do-
brar até 2016 em cinco grandes
mercados europeus — Reino Uni-
do, França, Alemanha, Suíça e
Holanda —, segundo previsão da
firma de pesquisas IGD, especia-
lizada em bens de consumo.

Isso está levando muitos vare-
jistas a investir em lojas de conve-
niência, onde os consumidores
podem complementar as enco-
mendas on-line com produtos
frescos, em vez de precisarem ir
até os grandes supermercados
em bairros afastados das cidades.
Eles também estão construindo
pontos de coleta de produtos
comprados on-line, que é uma

área onde mais compras por im-
pulso poderão ocorrer no futuro.

A maior parte das compras de
supermercado deverá continuar
ocorrendo nas lojas, mas a tecno-
logia também está colocando em
risco as compras por impulso
nesses locais. Os comerciantes es-
tão buscando maneiras de facili-
tar os pagamentos para os clien-
tes, seja permitindo a eles fechar
as contas em seus smartphones,
enquanto estão em movimento,
ou introduzindo caixas mais rá-
pidos, capazes de fazer a varredu-
ra de cestas inteiras de produtos.

“O fechamento das contas ain-
da é complexo, caro e não muito
favorável ao consumidor”, diz Si-
mon Hay, diretor-presidente da
D u n n h u m b y, a companhia de es-
tudos do consumo controlada
pela Te s c o, o terceiro maior gru-
po varejista do mundo.

“O principal mérito é tirar pro-
veito da ida às compras”, diz ele,
observando que os itens potencial-
mente perdidos na boca dos caixas
são pequenos e não contribuem
muito para os lucros das lojas.

De qualquer forma, as telas pe-
quenas dos smartphones limitam
a oportunidade de fazer o consu-
midor comprar por impulso. O vo-
lume e o valor das transações mó-

veis terão um crescimento médio
anual de 35% entre 2012 e 2017, se-
gundo a Capgemini.

Por outro lado, os smartphones
também proporcionam novas
oportunidades para as promoções
em espaço físico, que já estão con-
duzindo as vendas. A Mondelez, fa-
bricante do chocolate Cadbury,
comprometeu-se em investir 10%
de seu orçamento global de mar-
keting, que foi de US$ 1,8 bilhão
em 2012, em projetos móveis.

Em um teste, sua goma de mas-
car Stride juntou-se ao aplicativo
de navegação e tráfego do Google,
o Waze, para enviar cupons pro-
mocionais para os consumidores
que passavam perto das lojas.

Anthony Hopper, diretor-pre-
sidente da agência de propagan-
da Lowe Open, diz que as marcas
precisam mudar a maneira como
as pessoas compram chocolate,
mas reconhece que não será fácil.

“Supondo que você compra
por impulso uma barra do Cad-
bury Dairy Milk por semana, será
que eu consigo encorajá-lo ao di-
zer que é melhor comprar um pa-
cote de quatro barras quando vo-
cê fizer a sua próxima compra
on-line? Esta é uma estratégia de
longo prazo”, afirma ele. (Tradu -
ção de Mario Zamarian)

SIMON DAWSON/BLOOMBERG

Oferta de guloseimas, bebidas e revistas perto dos caixas dos supermercados não tem paralelo nas lojas virtuais

Pregão Eletrônico nº 013/2013
Nº Processo: 51402.048137/2013-86. Objeto: Contratação de empresa
especializada para o gerenciamento dos cartões de Vale Alimentação e/ou
Refeição eletrônico e/ou magnético em PVC, com recargas mensais destinados
aos Diretores, Empregados da VALEC compreendidos entre o quadro próprio
e os quadros especiais do extinto GEIPOT e da extinta RFFSA e Estagiários,
conforme especificações e condições constante do Edital e seus Anexos,
Total de Itens Licitados: 0001. Edital: 29/11/2013 de 08h às 12h e de 14h às
17h30. Endereço: SEP/SUL Quadra 713/913, Lote E, Edifício CNC Trade, Asa
Sul, Brasília/DF. Entrega das Propostas: a partir de 29/11/2013 às 08h no site
www.comprasnet.gov.br. Abertura das Propostas: 11/12/2013 às 10h no site
www.comprasnet.gov.br.

FERNANDA MENDES GONÇALVES
Pregoeira

AVISO DE LICITAÇÃO

Ministério dos
Transportes

DEVOLUÇÃO DE PRAZO

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 433/2013 - SESA - Aquisição de EQUIPAMENTOS
DE RAIO X FIXO E RAIO X MÓVEL, conforme especificações no Anexo I do edital.
ABERTURA: 12/12/2013 ÀS 09:30 horas - VALOR MÁXIMO: R$ 940.000,00 -
Protocolo: 12.197.119-4
Autorização: Secretário de Estado da Saúde em 11/11/2013.
COMPLEMENTARES: Os interessados poderão efetuar o “download” dos Editais
de Pregão Eletrônico acessando o site : www.licitacoes-e.com.br, e Editais de
Pregão Presencial no site www.compraspr.pr.gov.br.
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO Fone 3264-6140/3263-1288/3360-
6750

Curitiba, 29 de novembro de 2013

Coordenadoria de Licitações

Caetano da Rocha

GOVERNO DO ESTADO DO PARANÁ
SECRETARIA DE ESTADO DA SAÚDE - SESA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/MI/2013

Objeto: Contratação de empresa de engenharia, em regime de empreitada por preço
global, para a execução de obras do Centro Audiovisual de Goiânia - GO.

Abertura: 14:30 horas do dia 13/12/2013, no Centro Audiovisual de Goiânia, localizado
na Av. Leopoldo de Bulhões, Qd 01, Lote de 1 a 4, Setor Pedro Ludovico, Goiânia -
GO, CEP 74820-060.

BRPropertiesS.A.
CompanhiaAberta (CapitalAutorizado)

CNPJn°06.977.751/0001-49 -NIRE35.300.316.592
AtadeReuniãodoConselhodeAdministraçãoRealizadaem11deSetembrode2013

1.Data,Hora e Local:Em 11 de setembro de 2013, às 15 horas, na sede social da BR Properties S.A.(“Companhia”), localizada na cidade
de São Paulo, Estado de São Paulo, na Avenida das Nações Unidas, 12.495, Centro Empresarial Berrini, Torre A - Torre Nações Unidas,
18° andar, escritório 181.2.Convocação e Presença: Presente a totalidade dos membros do Conselho de Administração da Companhia.
Os Conselheiros participaram da reunião via conferência telefônica, conforme permitido pelo artigo 11, parágrafo 4º do Estatuto Social da
Companhia.Nos termos do artigo 11, §1º do Estatuto Social, a presente reunião é considerada regular.Previamente à deliberação objeto
da presente reunião, os Conselheiros André Santos Esteves, Carlos Daniel Rizzo da Fonseca e Marcelo Kalim se declararam em situação
de conflito de interesse, tendo se abstido de analisar o material respectivo apresentado. 3. Composição da Mesa: Presidente: Claudio
Bruni; Secretária: Vanessa Rizzon. 4. Ordem do Dia: Deliberar sobre (i) a forma de alienação do imóvel Edifício Condomínio Victor
Malzoni pela Companhia; e (ii) a prática pelos Diretores de todos os atos necessários à efetivação da ordem do dia. 5. Deliberações:
Observadas as abstenções dos Conselheiros André Santos Esteves, Carlos Daniel Rizzo da Fonseca e Marcelo Kalim em observância ao
Art.35 do Estatuto Social da Companhia, a totalidade dos Conselheiros presentes e aptos a votar nas matérias a seguir, após análise da
documentação pertinente e discussões, aprovaram, sem ressalvas: (i) nos termos do Artigo 12º, §1º, II do Estatuto Social, a alienação do
imóvel Edifício Condomínio Victor Malzoni, localizado na Av. Brigadeiro Faria Lima, nº 3.477, Jardim Paulista, Torre Sul, na Cidade e
Estado de São Paulo, na proporção de 50% (cinquenta) por cento da Loja 02 (matrícula nº 183.615) e respectivas vagas de garagem, 50%
da Casa Bandeirista (matrícula nº 183.547) e respectivas vagas de garagem, e 100% dos escritórios a seguir:Escritório 101 (matrícula nº
183.648) e respectivas vagas de garagem, Escritório 102 (matrícula nº 183.649) e respectivas vagas de garagem, Escritório 103
(matrícula nº 183.650) e respectivas vagas de garagem, Escritório 104 (matrícula nº 183.651) e respectivas vagas de garagem, Escritório
105 (matrícula nº 183.652) e respectivas vagas de garagem, Escritório 106 (matrícula nº 183.653) e respectivas vagas de garagem,
Escritório 111 (matrícula nº 183.654) e respectivas vagas de garagem, Escritório 112 (matrícula nº 183.655) e respectivas vagas de
garagem, Escritório 113 (matrícula nº 183.656) e respectivas vagas de garagem, Escritório 114 (matrícula nº 183.657) e respectivas
vagas de garagem, Escritório 121 (matrícula nº 183.658) e respectivas vagas de garagem, Escritório 122 (matrícula nº 183.659) e
respectivas vagas de garagem, Escritório 123 (matrícula nº 183.660) e respectivas vagas de garagem, Escritório 124 (matrícula
nº 183.661) e respectivas vagas de garagem, Escritório 131 (matrícula nº 183.662) e respectivas vagas de garagem, Escritório 132
(matrícula nº 183.663) e respectivas vagas de garagem, Escritório 133 (matrícula nº 183.664) e respectivas vagas de garagem, Escritório
134 (matrícula nº 183.665) e respectivas vagas de garagem, Escritório 141 (matrícula nº 183.666) e respectivas vagas de garagem,
Escritório 142 (matrícula nº 183.667) e respectivas vagas de garagem, Escritório 143 (matrícula nº 183.668) e respectivas vagas de
garagem, Escritório 144 (matrícula nº 183.669) e respectivas vagas de garagem, Escritório 145 (matrícula nº 183.670) e respectivas
vagas de garagem, Escritório 146 (matrícula nº 183.671) e respectivas vagas de garagem, todos registrados no 4º Oficial do Registro de
Imóveis, napelovalor total deR$442.000.000,00ao Fundode Investimento Imobiliário -FIIPateoBandeirantes (“Fundo”), constituído
de acordo com o disposto na Lei nº 8.668, de 25 de junho de 1993, e em funcionamento de conformidade com a Instrução da Comissão de
Valores Mobiliários nº 472, de 31 de outubro de 2008, inscrito no CNPJ/MF sob o nº 14.788.492/0001-36, administrado por BTG Pactual
Serviços Financeiros S.A. DTVM, instituição financeira com sede na Cidade do Rio de Janeiro, Estado do Rio de Janeiro, na Praia de
Botafogo, nº 501 - 5º andar parte, inscrita no CNPJ/MF sob o nº 59.281.253/0001-23. (ii) a prática, pelos administradores da Companhia,
de todos e quaisquer atos necessários para a efetivação da deliberação prevista no item “i” acima. Dessa forma, a alienação Edifício
Condomínio Victor Malzoni pela Companhia será feita de maneira direta e não mais por meio de fundo de investimento imobiliário criado
pela Companhia. Consignar que para a efetivação da venda foram apresentados aos membros do Conselho aptos a votar na presente
deliberação (3) três laudos de avaliação do imóvel, todos a valor de mercado, que permanecem arquivados na sede da Companhia, os
quais foram elaborados por empresas especializadas, Appraisal Avaliações e Engenharia Ltda.; Apsis Consultoria Empresarial Ltda. e
CBRE Consultoria do Brasil Ltda., e analisados e discutidos pelos conselheiros.6.Encerramento:Nada mais havendo a tratar, a reunião
foi encerrada e a presente ata foi lavrada, lida, aprovada e assinada por todos os presentes. Mesa: Claudio Bruni, Presidente;
Vanessa Rizzon, Secretária. Conselheiros: Claudio Bruni, Rodolpho Amboss, André Santos Esteves, Carlos Daniel Rizzo da Fonseca,
Marcelo Kalim e José Flávio Ferreira Ramos. Confere com o original lavrado em livro próprio. São Paulo, 11 de setembro de 2013.
VanessaRizzon - Secretária.JUCESP nº371.472/13-1em19/09/2013.GiselaSimiemaCeschin -SecretáriaGeral.

AVISO DE LICITAÇÃO

PG ONLINE CSS 40862/13-Prestação de Serviços Operacionais e Comerciais nos Municípios abrangidos pelas áreas das
Unidades de Gerenciamento Regionais, sendo UGR Cotia/Poá (Pólo de Manutenção Cotia-Municípios de Cotia, Itapeví
e Vargem Grande Paulista; Pólo de Manutenção Taboão da Serra, Município de Taboão da Serra); UGR Butantã (Pólo de
Manutenção Butantã e Pirajussara-parte do Município de São Paulo)-Unidade de Negócio Oeste-MO, Diretoria Metropolitana-
M-Programa de Redução de Perdas de Água e Eficiência Energética (JICA). Edital completo disponível para “download” a
partir desta data, 29/11/2013-www.sabesp.com.br/licitacoes-mediante obtenção de senha e Credenciamento (condicionante a
participação) no acesso “cadastre sua empresa”. Informações sobre obtenção de senha, credenciamento e “download” pelo
fone (11) 3388-6812 ou na Av. Estado, 561-SP. Agendar visita até 13/12/2013 de acordo com Alínea E, Capítulo I do Edital.
Envio das “Propostas” a partir da 00h00 (zero hora) do dia 16/12/2013 até às 09h00 dia 17/12/2013, no site da SABESP:
www.sabesp.com.br/licitacoes. Às 09h00 do dia 17/12/2013 terá início à sessão pública pelo Pregoeiro. S.P. 29/11/13 - (MO).
A Diretoria.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 29, 30 nov. e 1 dez 2013, Empresas, p. B8.




