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Fusões e incorporações entre as instituições de ensino devem ocorrer mais cedo do que se 
imagina 
 
Diante do atual quadro econômico que leva até mesmo grandes empresas e bancos a partirem 
para fusões, visando à racionalização de recursos e à otimização de resultados, as incorporpoiada 
em números. Segundo o resultado do Censo do Ensino Superior divulgado pelo Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais (Inep), em 2001, as instituições particulares de ensino 
superior ofertaram 1.151.944 vagas para 2.036.136 inscritos em seus vestibulares e processos 
seletivos. No entanto, apenas 792.096 efetuaram a matrícula, deixando cerca de 31% das vagas 
sem preenchimento. Esse percentual é crescente. Em 1998, foram 20%, aumentando cerca de um 
ponto no ano seguinte. Em 2000, o total de vagas ociosas chegou a 28%. "Não foi só o número de 
instituições que aumentou, mas também o número de cursos disponíveis. Acredito que no 
próximo ano teremos notícias dos primeiros acordos", diz o advogado Celso Fernandes,ações 
agora chegam também às instituições de ensino. Mais do que simples projeções, esta tendência 
está a da Meira Fernandes, que, além de consultoria, presta serviços nas áreas de contabilidade e 
auditoria educacional.  
 
Antes de qualquer análise futura, cabe desfazer uma imprecisão de nomenclatura que soa como 
instrumento desafinado aos ouvidos de especialistas. Desde que a sociedade entre empresas 
conhecidas ganhou manchete, o termo "fusão" se popularizou e se desgastou. Não é à toa que se 
coloca sob esse título também as incorporações, sem levar em conta suas peculiaridades legais e 
práticas.  
 
A principal característica da fusão é seu efeito extinto-associativo. Em outras palavras, as 
empresas que participam do acordo deixam de existir, dando origem a uma terceira que as 
sucede em todos os direitos e obrigações. A fórmula poderia ser expressa por um simples A mais 
B é igual a C. Mas nem sempre a perda da identidade está nos planos do comprador. É aí que se 
abre caminho para uma incorporação. Utilizando novamente as letras, A mais B é igual a A 
fortalecida. "Independentemente de ser uma fusão ou incorporação, o que se pretende, na 
verdade, é uma concentração de empresas que pode ser entendida como a operação que permite 
a combinação de duas ou mais empresas numa única entidade econômica ou sua coordenação sob 
a direção de uma delas", explica Fernandes.  
 
Para que a matemática ocorra, é necessário que haja transformações de estruturas. A condição 
pode causar arrepios aos mantenedores, mas faz parte da lógica de mercado. O produto em 
negociação deve ser atraente para oferecer o mínimo de expectativa ao novo investidor. Mas 
como tornar encantadora uma instituição que pelos seus estatutos não pode dar lucro ou possui 
uma estrutura de administração familiar? "O primeiro passo seria se transformar em empresa, 
mas essa exigência deixa muitas dúvidas no ar", diz o advogado Syllas Tozzini, sócio fundador do 
escritório Tozzini, Freire, Teixeira e Silva Advogados. É nessa hora que as instituições se 
questionam até que ponto vale a pena se transformar em uma sociedade com fins lucrativos. 
Muitos não sabem se estão preparados para o pagamento de impostos que essa alteração jurídica 
tornará obrigatório. Segundo Tozzini, a imunidade tributária garantida a esse tipo de instituição 
gerou um vício que pode ser um dos principais entraves para a alteração de sua forma jurídica. 
"Como ninguém estava preocupado com o lucro, fazia-se apenas uma administração do caixa." 
 
Competitividade 
 
De administradores de caixa a profissionais da educação: essa é a meta para aqueles que buscam 
investidores ou sócios. O objetivo se torna ainda mais urgente quando a intenção é atrair capital 
estrangeiro. "Para quem tem a mentalidade do lucro, pouco apelo terá uma instituição que não 



tenha esse mesmo fim. Além disso, é preciso que a contabilidade obedeça a uma série de 
aprovações. Lá fora, eles estão mais interessados em uma sociedade de capital do que em uma 
sociedade de pessoas", analisa Celso Fernandes. No Brasil, ocorre o inverso. As relações 
societárias estão calcadas em bases sentimentais e envolvem amigos e parentes, deixando o 
profissionalismo em segundo plano.  
 
Alexandre Costa Berbel, sócio da Alabama Consultoria Educacional, na qual desenvolve consultoria 
em Planejamento Estratégico de Escolas, costuma comparar a nova realidade na história das IES 
com um episódio contado nos bastidores do boxe brasileiro. Quando despontava como uma das 
grandes promessas do esporte, Maguila era curto e grosso ao responder qual era o segredo para 
derrubar os adversários. Dizia que bastava subir no ringue "e meter a mão". A estratégia deixou 
de funcionar no momento em que o pugilista passou a enfrentar lutadores internacionais. A partir 
de então, notou que era necessário um treinamento técnico-profissional adequado. "É isso que 
está acontecendo com as instituições de ensino superior. Durante o período de vacas gordas, na 
qual as tentativas de negócios davam certo por se tratarem de novidades, legitimou-se que 
possuir conhecimento administrativo era desnecessário. A partir de agora, muitas IES passarão a 
enfrentar pugilistas mais bem treinados", analisa. 
 
Os passos a serem dados quando se decide pela transformação em S/A ou Ltda. não são difíceis 
de empreender. Legalmente, basta que os sócios se reúnam em assembléia e a proposta para 
uma sociedade com fins lucrativos receba a maioria dos votos. No entanto, o fato pode gerar 
controvérsias na decisão sobre quem será declarado formalmente como dono. "Até pouco tempo, 
as IES só podiam ser associações ou fundações em que não há um proprietário. O funcionamento 
administrativo era parecido ao de um clube. Acredito que o problema será solucionado com o 
reconhecimento que os sócios têm pela história da instituição. Todo mundo reconhece que o [João 
Carlos] Di Gênio é o dono da Unip", diz Tozzini. Comunicando ao Ministério da Educação (MEC) a 
transformação, está dado o sinal verde para a concentração de empresas.  
 
A partir daí, o processo de concentração de empresas é iniciado com a preparação de um 
memorando ou protocolo de intenções no qual estarão especificadas as quotas/ações que serão 
conferidas em substituição, além dos critérios e da data de avaliação do patrimônio líquido e 
tratamentos das variações patrimoniais posteriores. Neste documento – firmado entre duas ou 
mais partes –, ficará definido o caminho jurídico a ser tomado. "Funciona como se fosse um pré-
contrato. Tudo irá depender da vontade entre as partes aliada ao planejamento jurídico", 
completa Fernandes. 
 
A aprovação pelas sociedades participantes também depende de uma justificação, ou seja, um 
documento em que estejam claros os motivos da operação. Este deve especificar as ações a 
serem recebidas por acionistas preferenciais e a modificação dos seus direitos, a composição do 
capital das sociedades e o valor do reembolso das ações para os dissidentes. 
 
A corrida, no entanto, pode ser perigosa. "Acredito que percorrendo o caminho da fusão, cria-se o 
pior dos mundos, pois implica em muitas mudanças. Tudo é novo para uma terceira empresa, até 
o CNPJ. Por isso, vejo a incorporação como algo mais natural", diz Tozzini. Para ele, ainda há uma 
terceira via, por meio da criação de uma sociedade "embaixo das estruturas atuais". "Neste caso, 
também convoca-se a assembléia e aprova-se a joint venture e a transferência dos ativos 
operacionais", acrescenta.  
 
Negociações 
 
Os detalhes são trancados a sete chaves, mas os especialistas garantem que muitas IES estão se 
movimentando e é possível que algumas já estejam fundidas ou incorporadas já no próximo ano. 
Berbel divide os investidores em três categorias: a dos grandes grupos nacionais de educação, a 
dos grandes grupos internacionais de educação e a daqueles que não possuem ligações com o 
ramo: "São grupos que querem investir e vão passar a jogar o mesmo jogo." 



 
A confidencialidade é explicada pela série de fatores que uma operação desse porte envolve. Isso 
porque, vencida a questão legal, a prática pode ser ainda mais espinhosa. A dificuldade é 
considerada normal, já que se trata de uma prestação de serviços em que o aspecto sentimental é 
bastante valorizado. Envolve o futuro de pessoas, e não somente de um simples produto que pode 
deixar de existir nas gôndolas de supermercado. "Imagine um aluno do terceiro ano que ouve a 
notícia de que a faculdade que freqüenta será controlada por outra. Pode passar pela cabeça que 
o curso vai acabar. Isso, sem mencionar o aspecto emocional dos funcionários e dos pais", diz 
Fernandes.  
 
Os obstáculos não param por aí, e de sua superação depende o sucesso ou o fracasso da 
operação. Unir duas empresas significa muito mais do que misturar os funcionários em um 
mesmo espaço ou agregar tecnologias. Trata-se de unir convicções, formas de trabalho, culturas 
distintas. "O processo de seleção de funcionários é feito de acordo com a cultura de uma empresa. 
Contrata-se aqueles que se encaixam e elimina-se aqueles que não cumprem as exigências de 
perfil. No caso das fusões, as decisões serão tomadas por cabeças muito diferentes", lembra 
Alexandre Berbel.  
 
A união de culturas distintas é a apontada pelos consultores como uma das barreiras mais fortes 
ao sucesso das concentrações de empresas. "Essa é uma questão que tem de ser resolvida 
rapidamente, pois não é possível ficar sem uma direção, em crise de identidade", pondera Walter 
Braga, vice-presidente executivo do Pitágoras. Em 2001, o grupo educacional criado em Minas 
Gerais consolidou uma joint venture com a Apollo Internacional. "Queríamos oferecer um serviço 
de qualidade, mas a nossa principal intenção era de que muitas pessoas tivessem acesso a ele", 
conta Braga. 
 
A solução foi a adoção do know-how metodológico do Grupo Apollo, controlador da Universidade 
de Phoenix, nos Estados Unidos. Hoje, a Faculdade Pitágoras reúne cerca de 1.400 alunos em três 
campi e carrega como principal diferencial o planejamento das aulas e a preparação dos 
profissionais envolvidos. 
 
oportunidade 
 
Apesar de uma experiência diferente de qualquer processo de concentração de empresas, Braga 
transpõe sua realidade para as fusões e incorporações. "É preciso ter humildade para saber 
aprender com o que os outros têm de bom. A diferença não pode ser vista como uma ameaça, 
mas como uma oportunidade para evoluir", acrescenta.  
 
O advogado Syllas Tozzini vê as implicações práticas das fusões e incorporações com receio. "O 
grande medo é que a deliberação da assembléia dos sócios não tenha o efeito instantâneo de 
solucionar as disparidades didáticas entre as instituições", diz. Sob essa ótica, ficaria difícil 
agregar filosofias de ensino e maneiras de enxergar o papel social da universidade: unir uma 
proposta séria à outra conhecida no meio como "caça-níquel".  
 
Alexandre Berbel, da Alabama Consultoria Educacional, coloca a fusão ou incorporação como 
medida a ser tomada somente em situações extremas e em dois casos: quando a alta 
administração já esgotou as tentativas para salvar a instituição ou quando não há mais interesse 
de se manter no cargo. Fora isso, existiriam alternativas para sanar as contas, sem que a 
instituição se aventure por uma rota ainda pouco percorrida no Brasil. "As lideranças precisam 
empreender na mesma direção das mudanças e ganhar visão de futuro", explica. Segundo ele, a 
falta de conhecimento administrativo tapa as perspectivas de planejamento. E, sem a ponte entre 
a realidade e o sonho a ser atingido, perde-se também a importância do papel do marketing. 
 
 



Problemas como atraso nas mensalidades, inadimplência e o alto índice de evasão têm raízes 
mais profundas do que se pode imaginar, mas hoje ainda são tratados como conseqüência de 
uma crise econômica que invade o bolso dos brasileiros. Segundo Berbel, esse fator é importante, 
mas não é decisivo. "A satisfação está estreitamente ligada à fidelização. Se um aluno está 
satisfeito com a instituição, não há porque deixá-la", lembra. 
 
A origem da fuga de matriculados estaria mais relacionada com uma posição autoritária da 
instituição do que com a conjuntura do país. No Brasil, dá-se pouco valor à opinião dos alunos, e 
ouvi-los seria uma boa maneira de conhecer os pontos fracos da escola. "Em alguns lugares, 
chega-se a soltar um questionário ao final do ano, quando já é tarde demais. É preciso que haja 
um acompanhamento constante", ressalta. 
 
Os ouvidos também têm de se voltar aos colaboradores. É preciso pensar em maneiras para que 
professores e funcionários ligados à instituição alcancem sua realização profissional com boas 
condições de trabalho e facilidades para o aprimoramento intelectual – uma receita usada há 
tempos em grandes empresas privadas. 
 
Saturação 
 
Apesar da explosão de instituições de ensino, são poucos os que acreditam que foi atingido o 
ponto de saturação para o investimento no ensino superior particular. O problema estaria na 
concentração das IES em algumas fatias do mercado, enquanto outras permanecem inexploradas. 
Desde 1995, o governo estadual de São Paulo aposta na formação continuada de docentes e 
especialistas. Um dos objetivos é fazer com que, até 2005, todos os professores do ensino 
primário e fundamental sejam graduados, conforme indica o artigo 62 da Lei de Diretrizes e Bases 
da Educação Nacional. Por enquanto, poucas universidades se deram conta desse enorme campo 
de atuação. "No interior do Estado de São Paulo, há um grande trabalho a ser feito", lembra 
Berbel.  
 
Isso para não citar os cursos de pós-graduação e Master in Business Administration (MBA), que 
também se apresentam como segmentos em expansão. "Estamos vivendo na sociedade do 
conhecimento. Atualmente, um diploma não é mais um grande diferencial e as pessoas estão 
dispostas a pagar por um ensino de qualidade", acrescenta Berbel. Celso Fernandes acredita que a 
exigência do mercado tenha mudado. "Hoje, não é necessária somente a titulação, mas a 
competência do profissional", analisa o consultor da Meira Fernandes. 
 
Espaço há. E, daqui para frente, caberá às mantenedoras encontrá-lo. O que não se pode perder 
de vista, seja no segmento que for, é que a época de vacas gordas chegou ao fim. Isso significa 
que dinheiro fácil e certeza no retorno do investimento fazem parte do passado. Será necessário 
muito jogo de cintura. 
 
Fonte: Revista Ensino Superior , n. 56, p. 20-23,  maio 2003. 
 


