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Nem ouro
nem dólar
Educação
Por que grandes investidores
estão apostando milhões
de reais em escolas, faculdades
e no financiamento a estudantes

LEANDRO LOYOLA

O NEGÓCIO É PROMISSOR, MAS AINDA
arriscado. Criada há seis anos,
a Ideal Invest é a única empresa

do país especializada no financiamen-
to a estudantes interessados em cursar
uma faculdade e a universidades em
busca de crescimento. Os resultados
são incipientes e seu mercado de atuação
apenas engatinha. Mas há três meses
a Ideal Invest recebeu uma injeção de
RS 250 milhões de dois ph.D.s quando
o assunto é ganhar dinheiro: a Gávea,
uma administradora de recursos, do
ex-presidente do Banco Central Armí-
nio Fraga, e a Janos, que administra a
fortuna dos sócios da empresa de cos-
méticos Natura.

O interesse de grandes investidores
por uma empresa como a Ideal Invest
reflete uma revolução: a educação pri-
vada ganhou status de grande filão de
negócios. Redes de ensino estão abrin-
do capital na bolsa, grupos estrangeiros
já compraram meia dúzia de univer-
sidades pelo país e grandes fundos de
investimento, com bilhões de reais de
patrimônio, se preparam para investir
no setor. O movimento deve submeter
as escolas e as universidades tradicio-
nais, geridas por famílias ou professo-
res, a um choque de profissionalização,
que pode ser favorável aos estudantes.
"Acontecerá com a educação a mes-

NA BOLSA
Aula na faculdade

Anhangüera em
Campinas, São

Paulo. As ações
do grupo na bolsa
valorizaram 55%
em cinco meses



ma consolidação financeira pela qual
passaram outros setores, como telefo-
nia e energia", diz o economista Paulo
Guedes, colunista de ÉPOCA e um dos
pioneiros nesse campo - é um dos fun-
dadores da faculdade Ibmec.

O caso do grupo Anhangüera Educa-
cional é o mais vistoso dessa nova fase.
Criada em 1994, a rede foi adquirida
pelo banco Pátria Investimentos em
2003. De lá para cá, foi reestruturada,
aumentou de tamanho com a aquisição
de outras faculdades e abriu seu capi-
tal na Bolsa de Valores de São Paulo,
em março. Conseguiu captar R$ 360
milhões. Desde então, suas ações su-
biram 55%, ante os 11% do Ibovespa
(pelos índices do dia 15). "Quem não se
profissionalizar, não se capitalizar, terá
menos chances de sobreviver nesse novo
mercado", afirma Alexandre Saigh, sócio
do Pátria, responsável pela Anhangüe-
ra. O caminho do mercado de capitais
está sendo seguido. A rede de faculda-
des Estácio de Sá, do Rio de Janeiro,
prepara o lançamento de ações em bol-
sa. O mesmo acontece com duas redes
de ensino secundário: o colégio Kroton,
da mineira Pitágoras, que pertence ao
ministro das Relações Institucionais,
Walfrido dos Mares Guia, e a rede pau-
lista COC, da família Zaher.

Ao mesmo tempo, instituições bra-
sileiras são procuradas por estrangeiras.
O grupo americano Whitney comprou
parte da Faculdade Jorge Amado, na
Bahia. A americana Laureate já é dona
das faculdades Anhembi Morumbi, em
São Paulo. Fundos do banco UBS Pactuai
compraram recentemente parte da fa-
culdade Fanor, no Ceará. A administra-
dora de recursos Fidúcia, do economista
Paulo Guedes, e a Gávea, de Armínio
Fraga, estariam preparando o lança-
mento de um fundo de private equity
chamado BR Educacional, com patri-
mônio voltado exclusivamente para in-
vestimentos na área. Tanto Fraga quanto
Guedes não comentam o assunto.

Por que, de repente, os investidores
estão dispostos a colocar dinheiro em
educação, especialmente no ensino su-
perior? Historicamente, o setor é domi-
nado por universidades públicas sem
recursos e por instituições privadas

"A educação é um
ramo que vai crescer
pela necessidade
de o país recuperar o
grande atraso "

ARMÍNIO FRAGA, ex-presidente do BC

de baixa qualidade de ensino, não tão
bem gerenciadas. É justamente isso que
torna o setor atraente aos investidores:
há muito por fazer, e as perspectivas
parecem boas. O setor educacional
brasileiro é o quinto maior do mun-
do, atrás apenas da China, dos Esta-
dos Unidos, da índia e da Rússia, com
4 milhões de pessoas de 18 a 24 anos
matriculadas em alguma universida-
de. De acordo com estudos setoriais,
o potencial é atraente: esses 4 milhões
de alunos representam apenas 20% do
contingente que poderia estar na uni-
versidade. De acordo com as projeções
que circulam entre os investidores, de-
verá saltar para 30% até 2010.

Ao contrário dos outros
países, no Brasil é o setor de ensino
privado que deverá captar quase todos
esses novos estudantes, de acordo com
os analistas. As faculdades privadas
têm 3,8 milhões de alunos, três vezes
mais que as públicas, com 1,3 milhão.
E, segundo projeções da consultoria
Hoper Educacional, em 2010 as parti-
culares deverão atingir 4,3 milhões de
alunos, contra 1,4 milhão das públicas.
"Formou-se um grande mercado, com
possibilidades reais de investimento",
afirma o deputado Paulo Renato Souza
(PSDB-SP), ex-ministro da Educação
no governo FHC. "Existe unia deman-
da gigantesca por educação no Brasil,
comparável à que existe na China e na
índia." O que empurra essa demanda?
"A perspectiva de melhorar de vida",
diz Alexandre Saigh, sócio do Pátria
Investimentos e responsável pelo gru-
po Anhangüera. "Nossos alunos es-
tudam porque querem ganhar mais
e ter um cargo melhor." As pesquisas
mostram que o diploma universitário
pode proporcionar ao profissional ^
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OPORTUNIDADE
Camila Rolo,

em uma sala da
faculdade em

que estuda, em
São Paulo. Com
financiamento,
ela pode pagar

o curso

um salário até 2,7 vezes maior que o de
um trabalhador sem diploma. Melhor
que isso, só na China, onde o salário
triplica. Há 30 anos, o fator de multi-
plicação no Brasil era 1,5.

As pesquisas mostram que a maioria
dos estudantes que entrarão no merca-
do está nas classes C e D. É uma faixa
da população que traba-
lha e também precisa de
crédito para pagar os es-
tudos. O governo oferece
financiamentos como Fies
e ProUni, mas o número
de estudantes atendidos
fica muito abaixo da de-
manda. "Enxergamos uma
carência de investimentos
no setor", diz Armínio Fra-
ga. "O potencial de cres-
cimento da Ideal Invest é
grande porque o custo do dinheiro no
Brasil está ficando viável e o setor de
educação vai crescer mais que o PIB
nos próximos anos, pela necessidade de
o país recuperar o grande atraso."

O modelo da Ideal Invest é inspira-
do na americana Sallie Mae, o gigan-
te que financia cursos universitários
para milhões de estudantes nos Esta-
dos Unidos. Até agora, a Ideal Invest já

Um diploma
universitário
no Brasil faz o
salário crescer
2,7 vezes.
Melhor
que isso,
só na China

emprestou cerca de R$ 200 milhões a
70 instituições e 5.500 estudantes. Um
dos alunos beneficiados é Camila Rolo,
de 26 anos, que faz o curso de Gestão e
Recursos Humanos em uma faculdade
em São Paulo. Durante a semana, Ca-
mila levanta às 5h30, demora uma hora
de ônibus para chegar ao trabalho de

recrutadora em uma em-
presa de recursos humanos
e só vai para a faculdade à
noite. Com salário de RS
900 mensais, ela já havia
desistido de duas faculda-
des particulares por falta
de dinheiro. Hoje, paga RS
239 mensais para fazer um
curso que custa R$ 439.
"Várias vezes pensei em
desistir", diz. "Com o fi-
nanciamento, consigo pa-

gar." Camila vai se formar no ano que
vem e deverá quitar seu financiamento
em 2010. Ela espera ganhar um salário
melhor na empresa em que trabalha,
fazer pós-graduação e casar.

O aporte de R$ 250 milhões feito pela
Gávea e pela Janos na Ideal Invest tem
o objetivo de financiar até 50 mil estu-
dantes nos próximos três anos. "Nossa
meta é ser uma alternativa aos finan-

ciamentos governamentais", diz Oliver
Mizne, sócio e fundador da empresa.
"Temos de suprir urna necessidade
não satisfeita pelo Estado." Egresso do
mercado financeiro, Mizne é obceca-
do pelo financiamento ao estudante.
Seus pais bancaram sua formação nos
Estados Unidos. Preocupado com os
gastos, ele correu para se graduar, ao
mesmo tempo, em Engenharia na Es-
cola de Engenharia e Ciências Aplica-
das e em Finanças na Wharton School
(a mais conceituada do mundo), ambas
da Universidade da Pensilvânia. Hoje,
acredita que é preciso dar chance para
outros estudarem. "Fico empolgado em
financiar o aluno", diz Mizne. "Ele não
precisa só de dinheiro, precisa também
definir o que vai estudar e como vai ar-
rumar emprego. Existe gente que estuda
à revelia da família, briga por isso."

Será que essa enxurrada de investi-
mentos privados conseguirá, além de
abrir espaço para mais gente estudar
e dar lucro aos investidores, resolver
o crônico problema do baixo nível do
ensino no Brasil? "O ensino vai melho-
rar", diz o economista Paulo Guedes.
"Quando o telefone era público, havia
pouco e era ruim. A mesma coisa vai
acontecer com a educação."
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