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Anhembi Morumbi muda de mãos
Controle da universidade foi adquirido, por US$ 69 milhões, pela americana Laureate Education, que tem escolas em 15 países

EDUCAÇÃO

AnaPaulaLacerda

Arede internacional de univer-
sidades Laureate Education,
dos Estados Unidos, anunciou
ontem a aquisição de 51% da
Universidade Anhembi Mo-
rumbi, que tem quatro câmpus
nacapitalpaulista.Paracontro-
lar amaioria das ações daman-
tenedorada instituiçãode ensi-
no, a Laureate fez um investi-
mento deUS$ 54milhões à vis-
tamaisUS$15milhõesfinancia-
dos. A gestão da universidade,
no entanto, continua com os
atuais diretores.
“Nóstínhamosodesejodein-

ternacionalizar a universidade
e eles buscavam uma institui-
ção moderna para entrar no
mercado brasileiro. Foi um ca-
samento de interesses”, expli-
cou o reitor e fundador da
AnhembiMorumbi,GabrielMá-
rio Rodrigues. A partir de ago-
ra, a faculdadepassa a integrar
uma rede com 20 universida-
des de 15 diferentes países, on-
de estudam 240mil alunos.
UmdosobjetivosdaLaurea-

te – que tem capital aberto na
NasdaqeestáavaliadaemUS$
2,4 bilhões – é integrar os alu-
nos destas universidades, le-
vando o que há demaismoder-
no e inovador para as institui-
ções da rede. Dentre as univer-
sidades participantes estão a

Universidad Europea de Ma-
drid (Espanha), Walden Uni-
versity (Estados Unidos), Éco-
le Centrale D’Electronique
(França)eUniversidaddelVal-
le deMéxico (México).
“Os alunos poderão iniciar a

faculdade no Brasil e cursar al-

guns anos no exterior, e terão
facilidadesparafazerespeciali-
zações e cursos fora”, explica
Rodrigues.Omesmovaleriapa-
ra a capacitação dos professo-
res. “Trabalhos realizados aqui
tambémpoderão ser compara-
dos com trabalhos de fora, e os

alunos terão uma visão global
dos assuntos abordados.”
A partir de abril do ano que

vem,o reitorda faculdadebra-
sileirapresidiráoComitêEdu-
cacional Internacional da re-
de, que reúne os reitores de to-
dasas instituições. “Oquehou-

ver de melhor lá fora, trare-
mos para o País.”

EXPANSÃO
Todo o lucro obtido pela Lau-
reate é reinvestido na expan-
sãodasuniversidades.NaAmé-
rica Latina, os investimentos

chegaram a US$ 450 milhões.
Desde 1998, a rede procurava
uma universidade brasileira
para expandir os negócios,
mas a decisão veio apenas este
ano. “Nossa parceria com a
Anhembi Morumbi iniciará
umsignificativo crescimento e
trará grandes oportunidades
para milhares de aspirantes a
universitários no Brasil e no
restante da rede”, disse ontem
DouglasBecker, presidente do
conselho da Laureate. Os cur-
sos diferenciados da universi-
dade chamaram a atenção dos
estrangeiros. Fundada em
1970, aAnhembiMorumbi ofe-
rece,dentreseus58cursos, for-
mação em quiropraxia, confei-
taria e design de videogames.
O interesse em ingressar no

Brasil era evidente: o mercado
educacional brasileiro é 60%
maior do que omexicano, onde
aLaureateémais fortenaAmé-
rica Latina. São 3,9 milhões de
universitários, sendo que 70%
deles estudam em instituições
particulares. “Acredito que pa-
rao futuroexistamnovasnego-
ciações”, diz Rodrigues.
Ontem, a Laureate anun-

ciou também a aquisição de
45% da Universidade do Chi-
pre, umas das mais antigas fa-
culdadesprivadasdopaíseuro-
peu. Fundada em 1961, a facul-
dade possui cursos de ciências
exatas e sociais onde estudam
3,4mil alunos. ●

FUTURO– “Oque houver demelhor lá fora traremos para oPaís”, diz GabrielMárioRodrigues, reitordaUniversidadeAnhembiMorumbi

Argentinos
podem
fazer oferta
pela Varig

AVIAÇÃO

AlbertoKomatsu
RIO

A Justiça do Rio estendeu o
prazo final para aVarig con-
cluir seu plano de reestrutu-
ração, do próximo dia 19 pa-
ra 8 de janeiro de 2006. Com
isso, a empresa ganhoumais
20diasparafinalizarseupro-
jetodesaneamento financei-
ro. Enquanto isso, fontes do
setor contam que um grupo
argentino de logística e de
cargas,comsubsidiáriacons-
tituídanoBrasil, lideraacor-
rida para investir na compa-
nhia. A oferta, não revelada,
seria “muito” superior à da
estatal portuguesa de avia-
ção TAP, que se dispôs a in-
vestirUS$62milhõesnapri-
meira fase de recuperação
da Varig e US$ 500 milhões
numa segunda etapa.
O nome do investidor e o
investimento ainda estão
sob sigilo, contam pessoas
próximasàsnegociações,pa-
ra respeitar as regras daCo-
missão de Valores Mobiliá-
rios (CVM), já que a Varig é
umaempresadecapitalaber-
to. Outros dois grupos estão
nopáreo,masaofertadosar-
gentinossódependedaapre-
sentação de garantias reais,
o que deve acontecer hoje.
Comisso,háchancesdeone-
gócio ser revelado hoje.
O grupo argentino quer
reintegrar à Varig as subsi-
diáriasVarigLogeVarigEn-
genharia e Manutenção
(VEM), que foram negocia-
das para a TAP. O limite de
20% do capital da empresa
aérea brasileira nasmãos de
estrangeirosnãoseaplicaria
neste caso, porque o grupo
tem uma empresa constituí-
danoBrasil, dizemas fontes.
O presidente do Conselho
deCuradoresdacontrolado-
ra Fundação Ruben Berta,
CesarCuri, diz que “há 12 in-
vestidores interessados des-
de o início”, mas não confir-
mou o interesse argentino.
O motivo da prorrogação
do prazo final para a Varig
foiaconstataçãodequeope-
ríodode180diasdeproteção
contra ações e execuções ju-
diciais estava sendo calcula-
do segundo a aprovação do
pedido de recuperação judi-
cial, em 22 de junho. Mas o
certoéadatasercontabiliza-
da a partir da publicação no
DiárioOficial daUnião, o que
foi feito no dia 12 de julho. ●
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 2 dez. 2005. Economia, p. B20.




