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Há pelo menos dois trimestres seguidos, alguns grandes grupos educacionais de capital aberto 
do País, como a Anhanguera Educacional e o Sistema Educacional Brasileiro (SEB) 
encontraram no sistema de Ensino a Distância (EAD) um grande nicho de expansão, tanto para 
aumentar sua base de alunos quanto para fugir da crise que afeta principalmente os alunos 
universitários de campi que, na maioria das vezes, custeiam seus próprios estudos. A 
Anhanguera, por exemplo, viu seu lucro líquido atingir o montante de R$ 39,1 milhões, 
crescimento de 180% ante o mesmo período do ano passado, sustentado principalmente pelo 
crescimento de 150% no número de alunos do sistema de EAD, que tem mensalidade inferior 
à dos cursos presenciais oferecidos. 
 
Ricardo Scavazza, vice-presidente de Relações com Investidores do grupo Anhanguera 
Educacional, disse, em entrevista ao DCI, que apesar de o grupo não ter realizado nenhuma 
aquisição nos primeiros três meses deste ano, está colhendo os frutos das operações 
realizadas no ano passado. "O que nós percebemos é que a crise afeta a confiança do 
consumidor. Ele está revendo as prioridades de consumo, mas educação é o que tem menor 
impacto, já que é um item básico e tende a ser um dos últimos a serem cortados, junto com 
habitação e saúde, de acordo com pesquisas", explicou o executivo. 
 
A Anhanguera conquistou, neste primeiro trimestre, cerca de 81 mil novos alunos, salto de 
60% em relação ao mesmo período do ano passado. "O desempenho se deu graças ao 
crescimento de 150% do número de alunos de cursos a distância. Esse sistema tem crescido 
muito no Brasil, é uma tendência", disse Scavazza. 
 
Inadimplência 
 
Apesar dos bons resultados, o executivo confirma que houve, no último trimestre de 2008, um 
aumento no índice de inadimplência, que se manteve até o primeiro trimestre deste ano. "O 
nível de contas a receber estava 20% acima da média histórica no quarto trimestre e se 
manteve até o primeiro deste ano", argumentou o executivo, dizendo que esta movimentação 
decorre do cenário econômico e que ele aguarda melhora para o próximo período.  
 
Os investimentos do grupo nos primeiros três meses do ano atingiram R$ 50 milhões, um 
aumento de 9,5% em relação a 2008, quando os aportes atingiram R$ 45,7 milhões. O 
montante inclui a construção dos cinco novos campi que devem ser entregues em 
aproximadamente dois anos, além das ampliações e adequações de estruturas das unidades 
adquiridas no ano passado. "Quanto a possíveis aquisições, temos uma série de projetos que 
devem ser retomados no segundo semestre deste ano. Vamos trabalhar com financiamentos 
que poderão vir por dívida ou por venda de imóvel", explicou. 
 
O SEB, um dos concorrentes do grupo Anhanguera, também apresentou desempenho 
expressivo no segmento de ensino a distância, com crescimento de 74,9% do número de 
alunos desta modalidade, o que ajudou a companhia a atingir lucro de R$ 14,6 milhões. O 
número de inscritos nos cursos a distância passou de 16.866 em março de 2008 para 29.505 
no mesmo mês deste ano. 
 
Para sustentar esta expansão, o SEB diz ter feito grandes progressos nesse segmento no 
trimestre, finalizando a aquisição do Instituto Praetorium, que atua no segmento de cursos 
preparatórios para concursos públicos e exames da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB), e 
da Unyca, escola com foco em treinamento e soluções educacionais para o segmento 
corporativo ambos por meio da tecnologia de ensino a distância, da qual adquiriu 55%.  
 
"A nossa opção pelo ensino a distância tem provado ser acertada, principalmente frente ao 
crescimento deste mercado", disse Marco Rossi, diretor financeiro e de Relações com 
Investidores do SEB. Sobre novas aquisições ao longo do ano, o executivo afirma que o 
modelo de negócios do SEB não precisa de aquisições para crescer, mas diz que continuam a 
analisar oportunidades. 



 
Aquisições 
 
Em 2008, o grupo Anhanguera pagou um montante avaliado em cerca de R$ 25,2 milhões 
para comprar uma fatia de 30% da Microlins, empresa de ensino profissionalizante com mais 
de 500 mil alunos que teve seu capital total avaliado em R$ 84 milhões. Além disso, a escola 
se comprometeu a adquirir debêntures emitidas pela Microlins no valor de R$ 25 milhões para 
ajudar a financiar o processo de expansão da empresa, de acordo com informações divulgadas 
por meio de comunicado da Anhanguera no mês da negociação. No mesmo ano, a Anhanguera 
anunciou a compra da mantenedora da Faculdade de Sertãozinho (Fasert) por R$ 2,55 
milhões.  
 
O SEB adquiriu, no primeiro trimestre deste ano, 82% das operações da Dínatos, escola de 
educação básica localizada em Brasília, com foco em cursos preparatórios para vestibulares, 
além da escola Efigênia Vidigal, baseada em Belo Horizonte (MG). As operações já foram 
integradas e apresentaram, ao final do primeiro trimestre, mais de 1.300 alunos. 
 
Queda 
 
Outros dois grandes grupos educacionais de capital aberto que divulgaram resultados, embora 
não tão satisfatórios quanto os das concorrentes, foram a Estácio, que encerrou o primeiro 
trimestre do ano com lucro líquido de R$ 29,8 milhões, queda de 5,1% em relação ao ganho 
do primeiro trimestre do ano passado, e o grupo mineiro Kroton, que apresentou lucro líquido 
ajustado de R$ 25,5 milhões, valor que corresponde a um pequeno decréscimo em relação ao 
resultado do primeiro trimestre de 2008, que foi de R$ 26 milhões.  
 
Fonte: DCI, São Paulo, 20 maio 2009, Primeiro Caderno, p. A9. 


