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NEGÓCIOS 'Universidades privadas do País descobrem vantagens da parceria com complexos comerciais

Ensino superior privado mira nos shoppings
A incorporação de estabelecimentos de educação
superior privados aos complexos comerciais tem
ganhado força em diversas regiões do País

SÃO PAULO

As ínstítuiçõesdoensino superior
privado estão de olho na expan-
são em parceria com os shopping
centers, seguindo a paulista Uni-
versidade de Guarulhos (UnG),
que acaba de inaugurar uma uni-
dade no Shopping light, no Cen-
tro de São Paulo. AUnG seguiu os
passos da Universidade Gama Fi-
lho, que no final dos anos 1990
abriu um campus dentro do
Shopping Downtown, no Rio de
Janeiro, de olho nas vantagens de
atrair novos alunos por conta do
forte público que circula no cen-
tro de compras, além da visibili-
dade, oferta de serviços, seguran-
ça, e, em alguns casos, aluguel
mais barato.

Péricles Trevisan, reitor da
UnG, disse que a abertura do no-
vo campus visa a atender a uma
demanda existente na região
com cursos voltados à especiali-
zação nas áreas corporativas e na
línguainglesa. Segundo ele, foiin-
vestído R$ 1,4 milhão na adequa-
ção do campus, que ocupa uma
área de 1.800 metros quadrados
no quatro andar do edifício.

"O valor do investimento em
uma unidade com este modelo é
menor se comparado a uma tra-
dicional. Oaluguel do espaço será
pago pela mantenedora Associa-
ção Paulista de Educação e Cultu-
raàadministradoradocomplexo,
a General Shopping Brasil", afir-
mou o reitor, em entrevista ao
DCI. Para ele, a aposta é o novo
centro de pós-graduação lato
sensu, pela facilidade de acesso,

«Fora a infra-estrutura,
outra vantagem é que
há muitas pessoas no
complexo que podem
estadar ao lado do seu
local de trabalho»
LEONARDO PLACUCCI
REITOR DA UNISANTANNA

«O valor do
investimento em uma
unidade com este
modelo é menor se
comparado a uma
tradicional»
PÉRICLESTREVISAN
REITOR DA UNG

ao lado do metrô e de um termi-
nal de ônibus. O processo seletivo
para as240vagaséneste mês.

Com a demanda aquecida por
ensinoprivadonoPaís,aexpecta-
tiva da Universidade de Guaru-
lhos é, neste ano, crescer 25% em
número de alunos. Ao todo, a
UnG possui cinco unidades, dis-
tribuídas entre São Paulo, Guaru-
lhos e Itaquaquecetuba. Tanto a
UnGquantooShoppingLightsão
controlados porAntonioVerone-
zi, dono da General Shopping
Brasil, que opera 12 estabeleci-
mentos em São Paulo, no Paraná
enoRioGrandedoSul.

Parceria

Outra parceria promissora nessa
área de universidades e shop-
pingsfoi realizada pelo Grupo Sa-
voy e o Centro Universitário
Sant'Anna (UniSant'Anna). Se-
gundo o reitor, Leonardo Placuc-
ci, "a universidade deverá abrir
mais três unidades neste ano em
parceria com o grupo. Os campi
ficarão na zona oeste, Osasco e
Ribeirão Preto", revela. Aexpecta-
tíva é que até o fim do ano elas se-
jam inauguradas, jáqueoempre-
sáriopaulistaHugoSalomonees-
tá construindo o Shopping União
em Osasco, naGrandeSão Paulo.

Em agosto de 2007, a Uni-
SanfArma iniciou as atividades
da unidade dentro do Shopping
Leste Aricanduva, que ocupa
uma área de 7 mil m2 em três an-
dares, com capacidade para mil
alunos. No entanto, em relação ao
investimento, Placucci afirmou
que o montante aplicado para a
abertura de um campus conven-
cional ou dentro de um shopping
é equivalente. 'Além da infra-es-
trutura oferecida aos alunos, ou-
tra vantagem é que há muitas
pessoas no complexo que podem
estudar ao lado do seu local de
trabalho", contou ele.

Na mesma maré que segue o se-
tor está a Estácio de Sá Participa-
ções, a maior de ensino privado
do País em número de alunos e
uma das primeiras a abrir capital
na bolsa de valores. A companhia
instalou em 2005 um campus no
São Gonçalo Shopping e pensa
em inaugurar mais outro com es-
temodeloaindanesteano.

Com uma média de seis mil
alunos matriculados, a universi-
dade é considerada uma das lo-

jas-âncora do complexo. "Há ne-
gociações em andamento, mas
divulgaremos algo somente
quando o negócio for concretiza-
do", contou Carlos Lacerda, dire-
tor de Relações com Investidores
da universidade. Elaseráumadas
seis unidades que a
mantenedora planeja
para 2008, que receberá
investimentos de até R$
233 milhões.

Em São Paulo, outra
companhia que mirou
sua expansão aliada aos
shoppingsfoiaUwveisi-
dade São Marcos, que
possui nove unidades entre São
Paulo e Campinas, uma delas no
Shopping Tatuapé, aberta em
2003, onde estudam mil alunos
em sete cursos de graduação e
pós-graduação. "A instituição
instala-se num local de grande
movimento e os alunos se benefi-
ciam da estrutura do shopping,
como área de alimentação, cine-
mas, estacionamento", analisa
Mareio Luiz Miranda de Paula,
gestordaUnidade Tatuapé.

Interior
A tendência de incorporação de
estabelecimentos educacionais
de diversos portes aos complexos
comerciais também cresce fora
do eixo Rio-São Paulo. Com o in-
tenso movimento de estudantes
nos corredores dos shoppings
que também buscam lazer, con-
sumo e trabalho, as empresas do
setor transformam-se em lo-
jas-âncora. Em Porto Velho (RO),
a União das Escolas Superiores de
Rondônia (Uniron) e a Universi-
dade de Cuiabá (Unic), mantene-
doras da Faculdade Interameri-
cana de Porto Velho, abrirão as
portas de seu terceiro campi, em

Leonardo Placucci

meados de outubro, dentro do
Porto Velho Shopping, do Grupo
Ancar, responsável pelagestão de
11 shoppingsnoPaís.

Para Fernando Prado, diretor
executivo daUniron, "colocarati-
vidades educacionais como ân-

cora de um centro co-
mercial é algo vanguar-
dista na região e propor-
ciona visibilidade", de-
clarou. Oaporte para es-
ta iniciativa será de R$
3,5 e 4 milhões e o alu-
guel custará em média
R$50 mil. A área é de 2.
500 m2 que poderá aten-

der até 2 mil alunos entre os cur-
sos de graduação, pós-graduação
e extensão. 'As principais vanta-
gens para manter esse campus
serão a diminuição dos gastos
com segurança, a disponibilida-
de de estacionamento, alocaliza-
çãoprdximaao centro dacidadee
o incremento na oferta de cursos
inéditos, como Gastronomia, Ar-
quitetura e Urbanismo, Design e
Gestão Imobiliária", detalha.

Pioneira nesse modelo, a Uni-
versidade Gama Filho, no Rio de
Janeiro, tem um campus de 6.600
m2 no complexo comercial
Downtown desde 1999, com
aproximadamente 1.800 alunos,
matriculado nos cursos de Admi-
nistração, Arquitetura, Cinema,
Comunicação Social, Direito e
Engenharia No momento, a em-
presa não pensa em expandir
com este modelo de negócio, mas
quer aumentar suacapacidade.

ALEXANDRE MELO

As aquisições
continuam em
ritmo acelerado

O movimento de aquisições no
setor educacional que se ini-
ciou no ano passado, motivado
principalmente pela abertura
de capital das instituições de
ensino e pelo investimento de .
grupos estrangeiros nessas
empresas, segue em ritmo ace-
lerado, até mesmo entre as que
não possuem ações na Bolsa.

Uma das que ainda não têm •

capital aberto é o Sistema Edu- •
cacional Brasileiro (SEB), que •
acaba de comprar a DBI Inves-
timentos, dona do colégio e Fa-
culdade Dom Bosco e da edi-
tora Mastec, ambas localizadas
de Curitiba (PR), por R$ 94,5
milhões.

Outra empresa educacional •
privada que é uma das mais
fortes no ramo, e também tem
saído às compras seguindo a
forte tendência desse setor é a
Kroton. A instituição também •'
acaba de anunciar a aquisição
da Uniminas, da cidade minei- •
rã de Uberlândia. O negócio foi
avaliado em R$ 22 milhões, se-
gundo fato relevante divulgado1

pela companhia, na última se-
mana de março.

Também com a estratégia
de crescer com aquisições está
o Grupo Educacional Cruzeiro
do Sul, originário de São Paulo,
que alçou vôo maior neste ano
e iniciou sua expansão fora do
mercado paulista com a aqui-
sição do Centro Universitário <
do Distrito Federal (UniDF)
—que conta com aproximada-
mente sete mil alunos—, inves-
tindo R$ 20,4 milhões.
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