
Banco de escola
Universidade particular dos EUA transforma a luta por um diploma em grandes negócios na região.

LISA K.WING • LIMA

N o momento em que universidades
do mundo todo competem para ofe-

recer as últimas novidades em educação
online e cursos rápidos para executivos
ocupados, surge um novo concorrente no
horizonte: escolas com fins lucrativos que
negociam papéis no mercado de valores e
olham para a educação como um impor-
tante negócio.

Desde sua entrada no mercado de
educação de nível superior, em 1998,
sob a marca Sylvan Learning Systems,
a Laureate Education tem avançado na
expansão de suas operações no exterior,
especificamente na América Latina. Nos
últimos anos, a Laureate—que opera na
Nasdaq—cresceu com força e, em 2005,
suas receitas subiram 35%, com o total

de US$875 milhões. A
empresa prevê um cres-

cimento médio anual de 25% nas receitas
entre 2006 e 2010.

Atualmente, a Laureate conta com
mais de 220.000 alunos em sua rede
internacional com 51 câmpus e univer-
sidades online em 15 países, oito deles da
América Latina: Brasil, Chile, Costa Rica,
Equador, Honduras, México, Panamá e
Peru. Quase 60% do total das receitas
chegam da América Latina. "A Laureate
está na frente de todos em termos de
exposição no exterior", diz Jerry Herman,
diretor de pesquisas de ações da Stifel
Nicolaus, corretora e empresa de investi-
mentos bancários.

A empresa planeja entrar todos os
anos em um novo país, com foco maior
na América Latina e Ásia, segundo
Chris Symanoskie, diretor corporati-
vo de comunicações da Laureate. Os
mercados mais importantes são China
e Brasil, onde o grupo comprou, em
2005, o controle da Anhembi Morumbi
por US$54 milhões. "A América Latina
conta com uma classe média crescen-
te", diz Symanoskie. "Esta tendência
demográfica positiva ajudou a alavan-
car a demanda por educação de nível
superior não só na América Latina, mas
também no restante do mundo."

"Há uma necessidade real
por cursos de alta qualidade

na América Latina."
O ambiente político, econômico e regu-

latório latino-americano não tem anima-
do muitos os grandes investidores dos
EUA até o momento. Grupos privados
de ensino—como Apollo Group, Career
Education, ITT Educational Services e
Corinthian Colleges—têm permaneci-
do com mais força nos EUA. "Os inves-
tidores são menos familiarizados com
este ambiente, especificamente com o
setor regulatório, e isso provoca uma
certa apreensão", diz Mark Hughes, vice-
presidente sênior do banco americano
de investimentos Suntrust Robinson
Humphrey.

O Apollo Group, da Califórnia—maior
grupo de ensino do mundo, com mais de
300.000 alunos, e pioneiro na educação
online nos EUA—, acompanha de perto
o potencial dos mercados emergentes. A
empresa, dona da University of Phoenix
online, oferece cursos no Canadá, China,
índia e México. "Há uma necessidade real
por cursos de alta qualidade na América
Latina", afirma Joe Cockrell, diretor de
relações públicas do Apollo Group.

A empresa de capital privado The
Carlyle Group comprou, em 2005,
por um valor não divulgado, a par-
ticipação majoritária da Universidad
Latinoamericana (ULA), faculdade par-
ticular com três câmpus no México."A
ULA é uma excelente plataforma

para expandir nossos interesses no
setor educacional no México e, talvez,
em outros países da região", garante
Joaquín Ávila, diretor da equipe mexi-
cana do The Carlyle Group. "Há muito
espaço para crescer no México."

Os recrutadores latino-americanos,
no entanto, parecem estar indiferentes
com a corrida de aquisições em toda
a região por grupos como a Laureate.
"Ainda não vi um efeito positivo ou
negativo com a entrada da Laureate no
mercado educacional chileno", afirma
Rodrigo del Campo, sócio da empresa
de recrutamento de executivos Korn
Ferry International no Chile. No entan-
to, as duas universidades da Laureate
no Chile são bem administradas e res-
peitadas, diz Campo, em particular a
Universidad Andrés Bello, considerada
a principal entidade particular do país.

Dirigentes acadêmicos não dão tanta
importância à tendência no Peru, onde
a Laureate entrou, em 2004, através
da compra da Universidad Peruana de
Ciências Aplicadas (UPC). Juan Alberto
Forsyth, professor de finanças da con-
corrente Universidad dei Pacífico,
assegura que a UPC não passou por
grandes transformações desde então.
"Ela continua a ser—e mantém seu
posicionamento através de campanhas
de marketing—uma instituição de elite
que oferece cursos e professores de
qualidade", diz o professor.
Prova. O grande teste será ver a reação
dos consumidores—estudantes em
potencial—com relação às duas institui-
ções: escolas com fundos públicos aca-
bam muitas vezes, com o tempo, mergu-
lhadas pela burocracia, mas a pressão
sobre entidade particulares, especialmen-
te aquelas com ações nas bolsas, significa
que o lucro deve vir antes de tudo.
Marinés Mier, estudante de 24 anos da
UPC, formou-se em arquitetura e afirma
não ter sentido muitas mudanças quan-
do a universidade foi comprada. "Apesar
de achar a compra positiva, no final das
contas tudo é um negócio." H
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Text Box
Fonte: Latin Trade: ed. em português, a. 14, n. 11, p. 27, nov. 2006. 




