
ESTA NÃO É UMA HISTORIA sobre
escolas de negócios. E basicamente
uma história de escolas que aprendem
a fazer negócios. E isso que está por
trás de três grandes grupos de ensino
brasileiros (Anhangüera Educacional,

| Kroton Educacional e Estácio Participa-
s Coes), que nos últimos três meses foram
l admitidos na exigente Bolsa de Valores

de São Paulo (Bovespa), como alunos
aplicados e de bom rendimento.

Se as valorizações destas empresas
pudessem se comparar com notas, po-
deríamos dizer que estes jovens listados
passarão tranqüilamente de ano. As três
instituições juntas levantaram US$ 600
milhões nas suas estréias, entre março e
julho, e animaram os grupos de ensino

que vêm crescendo fortemente desde
1999, quando o governo permitiu que
esse tipo de instituição tivesse fins
lucrativos.

Não são os primeiros na região. Em
1997, a pioneira Universidade CNCI de
Monterrey já entrava na Bolsa Mexicana
de Valores com o objetivo de expandir
seu modelo de franquias que a converteu
na instituição de ensino privada com
maior cobertura geográfica do México,
com mais de cem unidades, entre elas
45 franquias. Alguns anos depois, em
2003, a Universidade Diego Portales
(UDP), do Chile - fundada em 1892
e famosa por seu modelo de privatiza-
ção de 1993 -, emitiu com o apoio do
Banco Mundial um bônus securitizado
de US$ 30 milhões. A UDP buscava
dinheiro para modernizar e ampliar
seus câmpus.

Mas o que chama a atenção no movi-
mento brasileiro é que, diferentemente
destes casos, não se trata de uma operação
isolada. É mais uma tendência de busca
de recursos que aponta à consolidação
do setor. De fato, há uma lista de espera
de universidades que querem repetir a
experiência da emissão na bolsa para
impulsionar seus próprios negócios.

Um dos primeiros na fila é o grupo
Di Gênio, proprietário da rede de uni-
versidades Unip (Universidade Paulista),
que faturou US$ 470 milhões em 2006.
Seu fundador, João Carlos Di Gênio, o
primeiro a massificar o ensino univer-
sitário no Brasil, já mostrou interesse
em abrir o capital da Universidade e
deixar atrás o modelo de instituição
filantrópica.

"Duvido que ele consiga abrir capital
antes de um ano, porque primeiro terá de
fazer a transição para uma organização
com fins de lucro", diz Ryon Braga,
presidente de Hoper Consultoria, uma
instituição com sede em Vila Velha,
Espírito Santo, que tem se convertido
na principal referência de análise sobre
este mercado entre escolas, bancos e
analistas.

Outra instituição que está se preparan-
do é o grupo COC, que deve ir à bolsa
com o nome BRE (Brasil Educacional).
"São em torno de 17 grandes grupos
os que podem consolidar o setor", diz
Braga. Sua previsão é que, em três anos,
os dez maiores grupos -que hoje são



donos de 187 instituições- controlarão
400. Braga acredita que a tendência a
ser seguida por estes grupos será a de
comprar várias escolas -umas três ou
quatro-, para logo ir ao mercado como
holding.

Esse dinamismo tem feito da edu-
cação brasileira um mercado muito
atraente. Tanto que o negócio já envolve
bancos locais, que compram escolas
para negociar, e investidores externos.
Setenta e cinco por cento das ações
de Anhangüera, por exemplo, foram
compradas por estrangeiros. No caso
da Kroton, o administrador de fundos
norte-americano Capital Group queria
50%, mas ficou com 15%, por normas
dos coordenadores da operação (Mor-
gan Stanley e Merrill Lynch). "Se dei-
xassem, eles teriam comprado tudo",
conta Braga.

LEGIÃO ESTRANGEIRA
Os forasteiros também têm protagoni-
zado transações privadas. A Laureate
Education, Inc., maior instituição pri-
vada de ensino do mundo, comprou,
no final de 2005, 51 % da universidade
brasileira Anhembi Morumbi, por
US$ 69 milhões, e a assumirá total-
mente em aproximadamente três anos.
A Laureate, por sua vez, foi adquirida
em junho por um grupo de investidores
liderados por Kohlberg Kravis Roberts
(KKR) e Citigroup Private Equity.

Outro norte-americano que planeja
entrar no Brasil é a Whitney Internatio-
nal University System, que comprou,
em janeiro, 60% da Faculdade Jorge
Amado, da Bahia, e já sonda os donos
da Unipar, do Paraná. O último a che-
gar foi o grupo Advent, que no final
de julho anunciou que investirá US$
1,3 bilhão na América Latina, grande
parte no Brasil.

Os grupos financeiros locais também
não querem ficar fora da festa. Entre os
que têm subido na onda de compras estão
Banco Pátria -que estimulou o ímpeto
da Anhangüera-, e os fundos Fidúcia,
Gávea, Investidor Profissional e UBS
Pactuai -que participou da compra de
30% de Universidade Fanor, de Forta-
leza, em maio.

Estas são boas notícias para o sistema
educativo brasileiro. De fato, os dados
de 2006 do ministério da Educação

mostram que, das 2.398 instituições
de ensino superior, 2.141 são privadas
e, delas, mais de 50% têm menos de
500 alunos.

E um sinal de que o mercado está
pulverizado e que deve se consolidar.
Restam então apenas 257 universida-
des públicas num país com quase 190
milhões de habitantes e um Estado que
não dá conta. "A educação é uma de-
manda que o setor público não consegue
atender, e que tem uma certa dificulda-
de para captar recursos", diz Henrique
Campos, gerente sênior de auditoria da
BDO Trevisan e especialista em ofertas
públicas iniciais.

Elaine liang, analista de Gás Inves-
timentos, em São Paulo, explica que

E tem dado certo. A Kroton, que
já tem 36 anos no mercado educacio-
nal, levantou US$ 200 milhões na sua
oferta inicial de ações no dia 23 de
julho. No começo de agosto já tinham
se valorizado 15%. A empresa tem
em torno de 184 mil alunos, através
de parcerias com 595 escolas e oito
câmpus universitários. "O modelo da
Kroton é bastante interessante porque
pode ganhar escala: pode crescer muito
com pouco investimento."

A Anhangüera também está se di-
recionando a esse segmento: jovens de
escassos recursos, que trabalham para
pagar seus estudos. O grupo conta com
uma rede de universidades populares
no interior de São Paulo, que inclui 11

o governo brasileiro gasta atualmente
5,2% do PIB em educação, um per-
centual aito se for considerado que em
países de primeiro mundo se gastam
6%. O Brasil tem, ao mesmo tempo,
só 20% de universitários na faixa de
18 a 24 anos, frente a 43% do Chile e
61% da Argentina, segundo a Unesco.
Para a analista, esses dados mostram
um processo de consolidação que deve
se acelerar com a capitalização de seus
principais empresas de ensino.

Marcello Ganem, analista de inves-
timentos de Meta Asset Management
(MAM), no Rio de Janeiro, diz que os
investidores estão atentos às empresas
focadas no setor de consumo de baixa
renda, onde a oferta inclui maior dis-
ponibilidade de crédito e taxas de juros
mais baixos.

Até o momento, este mercado é aten-
dido por pequenas instituições privadas,
desconhecidas e que não oferecem uma
formação competitiva ao aluno de classe
média. "As empresas interessadas neste
novo nicho oferecem cursos noturnos e
mensalidades suportáveis", diz Ganem,
que vem seguindo as ações da Kroton,
uma espécie de franquia de escolas se-
cundárias, dona da marca Pitágoras.

câmpus, mais de 20 mil alunos e um
faturamento de US$ 70 milhões. No
seu lançamento na bolsa em março,
a empresa captou US$ 250 milhões
e, até o começo de agosto, tinha uma
valorização de 44%.

Mas ir à bolsa não é fácil como pare-
ce. O Estácio, segundo maior grupo de
ensino brasileiro, com um faturamento
próximo aos US$ 420 milhões, não teve
muito sucesso na sua abertura, em 31
de julho. Mesmo captando US$ 220
milhões na estréia, subiu apenas 0,72%.
"Não foi um problema da operação nem
da estrutura da empresa, foi má sorte",
lembra Campos. "Entraram num dia em
que as variáveis econômicas globais não
tinham sido muito boas." Na semana
anterior as bolsas do mundo tinham
caído influenciadas pela turbulência no
mercado financeiro dos Estados Unidos,
e a Bolsa de Valores de São Paulo re-
gistrara desvalorização de 7,8%.

"O mercado não compra presente
nem passado, compra futuro", ensina
Campos. "A rentabilidade deve se medir
no médio e longo prazo". E é aí que nos
mercados financeiros, as universidades
brasileiras mostram que ainda têm muito
o que aprender. •
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