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Com a grande demanda por mão-de-obra qualificada e expansão da renda dos trabalhadores, 
que deve impulsionar o crescimento do acesso ao ensino privado, as empresas de educação 
despontam como um dos setores que devem apresentar forte valorização na bolsa.  
 
Nesse cenário, as empresas que se capitalizaram com o ingresso na Bovespa devem liderar os 
processos de consolidação, expandindo suas operações seja por crescimento orgânico ou por 
meio de fusões e aquisições. "As ações do setor estão bastante descontadas por conta do 
aumento da aversão ao risco no início do ano, com a crise no mercado norte-americano, em 
que os investidores estrangeiros saíram de papéis com baixa liquidez, e devem apresentar alto 
potencial de crescimento", afirma Jacqueline Lison, analista de investimentos da Fator 
Corretora.  
 
O alto potencial de crescimento, principalmente no ensino superior, em que a taxa bruta de 
matrículas no Brasil era apenas de 12% em 2004, segundo relatório da Unesco (Organização 
das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura), tem atraído o interesse dos fundos 
de private equity. Neste mês, a gestora GP Investimentos anunciou a compra de 20% de 
participação na Estácio de Sá, maior instituição privada de ensino superior do Brasil em 
número de alunos, por R$ 259,3 milhões, com o objetivo de promover melhorias em sua 
gestão e potencializar seus resultados. A Fator Corretora está com recomendação de compra 
para a ação, que apresenta valorização de 43,86% no ano, até o dia 23 de maio, impulsionada 
pela aquisição pela GP.  
 
A instituição atua nos segmentos de graduação tradicional, tecnológica e pós-graduação. "A 
Estácio tem apresentado forte crescimento com a abertura de novos campi próximos ao seu 
público-alvo. Além disso, apresenta vantagem ao oferecer cursos mais elitizados, com 
parcerias com instituições estrangeiras como a École Hôtelière de Lausanne (Suíça), na área 
de hotelaria, e Alain Ducasse Formation (França), no setor de gastronomia", diz Jacqueline.  
 
Já a Anhanguera Educacional, que conta com participação do fundo de private equity do Pátria 
Investimentos, está com o preço das ações bastante descontado, acumulando queda de 
22,37% no ano, até a última sexta-feira. A corretora do Banco Espírito Santo está com preço-
alvo de R$ 49,70 para o papel, potencial de valorização de 62% ante o fechamento de 21 de 
maio, de R$ 30,70. "A entrada dos fundos de private equity nesse setor é positiva à medida 
em que traz melhorias para a administração dessas empresas", diz Jacqueline.  
 
A instituição, que abriu o capital no ano passado, voltou ao mercado em busca de recursos 
para aquisições, pagamento de dívidas e implantação de novas unidades, levantando R$ 508,3 
milhões com a oferta de units. "A Anhanguera ganhou musculatura com as novas aquisições, 
que devem refletir num aumento de receita para a empresa. Além disso, a nova captação 
permitirá à empresa manter o ritmo de crescimento", afirma Gilberto de Souza, analista do 
Banco Espírito Santo.  
 
Até o final de 2008, a Anhanguera tem como meta expandir suas operações por meio de 
aquisições de instituições de ensino superior totalizando 40 mil alunos.  
 
Parcerias  
 
A SEB, uma das principais parceiras do governo no Programa de Educação à Distância (EAD), 
deve se beneficiar do crescimento desse setor, que em 2006 representava 4,4% do total de 
estudantes. A instituição tem forte atuação na venda de sistemas de ensino para escolas, 
tendo parcerias com diversas prefeituras, além de atuar também na educação básica, sendo 
proprietária da rede de ensino COC, de cursos preparatórios para vestibular. "A instituição tem 
grande potencial de crescimento no setor de educação básica por meio de aquisições, e tem a 
vantagem de ter uma atuação bastante diversificada", afirma Jacqueline. A Fator Corretora 
está com preço-alvo de R$ 40,81 para esse papel, potencial de valorização de 70,8% frente ao 
fechamento de 21 de maio, a R$ 23,89.  



Com atuação nas áreas de educação básica e ensino superior, a Kroton também planeja entrar 
no EAD. Proprietária da rede Pitágoras e das Faculdades de Tecnologia Ined, a empresa tem 
atuação no ensino superior, com 21 campi, e no segmento de educação básica, desenvolvendo 
parcerias também com o setor público para a venda de material e metodologia. As ações da 
instituição acumulam alta de 16,07% até 23 de maio. A Fator projeta preço-alvo de R$ 47,09 
para o papel.  
 
Jacqueline destaca que a retração do crescimento do emprego e da renda no Brasil, e dos 
benefícios concedidos pelos programas de incentivo do governo como o Fies (Programa de 
Financiamento Estudantil) e o Prouni (Programa Universidade para Todos) como os principais 
riscos para o setor. "Além disso, a forte competição nesse segmento pode elevar os preços dos 
ativos e dificultar novas aquisições", acrescenta.  
 

 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 26 maio 2008, Finanças & Mercados, p. B3. 


