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Faz algum tempo que as varejistas descobriram as faculdades como um ambiente favorável 
para a abertura de pontos-de-venda. Agora é a vez das faculdades entrarem nos centros de 
compras. Em Rondônia, a universidade Uniron escolheu um shopping center para abrigar sua 
terceira unidade na capital Porto Velho.  
 
A companhia está investindo R$ 4 milhões sendo 80% financiados pelo Banco da Amazônia 
S.A. (Basa) e o restante recursos próprios nas instalações no Porto Velho Shopping, da 
empresa de shopping centers Ancar. Com 5 mil m, o projeto da Uniron está sendo 
desenvolvido para receber 2 mil acadêmicos.  
 
Com inauguração marcada para 30 de outubro, o empreendimento será o primeiro grande 
shopping da cidade, com área bruta locável de 29 mil m e 155 lojas.  
 
Consolidar a imagem da instituição é uma das grandes vantagens de estar localizado em um 
shopping center, na opinião do diretor-executivo da Uniron, Fernando Prado. "É um lugar de 
grande circulação de público. Aqui mais ainda porque é o primeiro grande shopping da cidade", 
afirma o empresário.  
 
O acesso fácil ao shopping, localizado em área central da cidade, é outra vantagem citada por 
Prado. Assim como o apelo da segurança. "Podemos ainda utilizar o shopping como um 
diferencial competitivo, oferecendo cursos com grades diferenciadas para alavancar 
matrículas", diz Prado citando como exemplo as graduações em Administração. "Viraram 
commodity, mas se colocamos uma grade diferente, focada em alguma outra área, já atrai."  
 
Não é a primeira vez que a estratégia é adotada. A Ancar vem apostando na idéia que 
começou com o Shopping Nova América, no Rio de Janeiro, onde a universidade Estácio de Sá 
possui um campus desde 2002. O espaço de 8,847 mil m não era apropriado para o varejo e 
oferecê-lo para uma universidade foi uma saída que se mostrou acertada para o 
empreendimento. "Uma universidade complementa o uso do estacionamento e equilibra o 
fluxo de consumidores, já que leva pessoas em horários diferentes", afirma o presidente da 
Ancar, Marcos Carvalho.  
 
O resultado positivo levou a empresa a replicar a idéia em outros empreendimentos. O 
Pantanal Shopping, em Cuiabá, no Mato Grosso, conta com uma unidade da Unic, universidade 
do Grupo Iuni, que detém 50% da Uniron.  
 
A idéia, segundo Prado, é oferecer cursos de menor duração entre 2 anos e 2 anos e meio 
como gestão ambiental, gestão de recursos humanos, gestão empreendedora e gerenciamento 
de redes de computadores.  
 
Hoje, a Uniron oferece 21 cursos e apresentou projeto ao Ministério da Educação para a oferta 
de graduação na área de saúde cursos de Enfermagem, Fisioterapia e Psicologia. "Queremos 
levar esses cursos para a unidade shopping também", diz Prado.  
 
Com 5,5 mil alunos (4,2 mil de graduação) e mensalidade média de R$ 400 podendo chegar 
perto dos R$ 700 nos cursos mais caros a Uniron faturou no ano passado R$ 20 milhões. 
"Houve um esgotamento da instituições de ensino para as classes A e B no Brasil e agora 
parte-se para a classe C", considera.  
 
Segundo o empresário, a expectativa é incrementar o faturamento este ano, mas ainda não foi 
feita uma projeção. "Estamos fechando os detalhes dos cursos da nova unidade", justifica.  
 
A família Toledo Prado, que detém os outros 50% da Uniron, é proprietária de outras 
universidades no interior do Estado de Rondônia a Unicentro, em Jaru, e a Unijipa, em Jiparná. 
Além disso possui a rádio Cultura FM.  
 



No mercado de Porto Velho, onde operam oito universidades particulares, a Uniron procura de 
se diferenciar em estrutura física, projeto pedagógico e no corpo docente. "35% dos nossos 
professores são mestres ou doutores", diz. Para disputar o mercado aposta ainda em 
marketing. Já teve como garotos-propaganda os atores Márcio Garcia e Selton Melo.  
 
O Porto Velho shopping é o primeiro empreendimento da Ancar na região Norte do País. A 
empresa administra 15 empreendimentos, sendo 10 próprios. Vem ganhando mercado desde 
que a canadense Ivanhoe Cambridge, dona de mais de 65 shoppings centers no mundo, 
tornou-se sua sócia, há dois anos. "Em 2006, tínhamos participação acionária em três 
shoppings e administrávamos outros três", lembra Carvalho.  
 
A empresa não divulga faturamento, mas segundo Carvalho ao final deste ano o indicador 
deve ser de quatro e cinco vezes superior ao de 2006 contando com a aquisição de quatro 
shoppings do grupo São Marcos, ainda em negociação segundo o executivo.  
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