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Só no 1º. quadrimestre, foram 13 operações, quase metade de todo 2007 
 
Sem fazer alarde, o setor de educação deu início a um processo de consolidação, que inclui 
uma onda de fusões e aquisições e a entrada de novos investidores. Relatório da 
PricewaterhouseCoopers mostra que, no primeiro quadrimestre de 2008, foram fechadas 13 
operações de fusões e aquisições no setor educacional, contra 25 de todo o ano passado. O 
grau de investi mento conquistado pelo Brasil pode ajudar a atrair mais investidores para o 
setor, avaliam profissionais de grandes grupos educacionais, lembrando que cresce a procura 
por ensino de qualidade. 
 
Este mês o GP Investimentos fez sua entrada no grupo Estácio Participações com recursos de 
R$ 259 milhões e participação na gestão. Na última sexta-feira, o Anhan-guera Educacional, 
com sede em São Paulo e atuação em seis estados, fechou a compra de mais duas unidades 
de ensino, uma em São Caetano do Sul, interior paulista e outra em Belo Horizonte, em um 
total de R$ 44,3 milhões. Além de Anhanguera e Estácio, Veris Educacional (que tem o Ibmec) 
e Kroton Educacional estão entre os grandes grupos do setor. 
 
Raul Beer, sócio da Pricewa-tershouseCoopers, diz que o setor está se tornando atraente agora 
porque passou a ter gestão profissional: 
 
— Grandes grupos administrados como empresas são mais rentáveis e, quanto mais rentáveis, 
mais capacidade para buscar novas empresas. 
 
Para o vice-presidente da Anhanguera Educacional Ricardo Scavazza, após a mudança na 
legislação a partir de 1996 — quando foram criadas pequenas faculdades —, até 2007, o setor 
vive um novo momento, onde a escala gera ganhos de qualidade.  
 
 
Leia mais: 
 
MEC diz que pode intervir se a qualidade cair 
Erica Ribeiro e Mariana Schreiber 
 
Para analista, capital estrangeiro depende de reforma universitária 
 
Criada em 2004, a Veris Educacional é mantenedora das marcas Ibmec, IBTA e Uirapuru. 
Eduardo Wurzman, presidente da Veris Educacional, também acredita que o setor de educação 
deverá passar por um processo de consolidação pela necessidade de oferta de ensino no país: 
 
— O Brasil mostra várias características interessantes em termos de população e penetração 
de serviços educacionais. Somente 16% a 17% da população entre 18 e 24 anos estão 
matriculados em educação superior. Há grande espaço para elevar esse índice. 
 
O ensino à distância também está atraindo investidores. A Rede de Ensino LFG tem cinco anos 
e conta com 300 unidades no país e 52 mil alunos matriculados em cursos de ensino à 
distância de pós-graduação e preparatórios para concursos públicos. Segundo o presidente da 
instituição, Luiz Flávio Gomes, a empresa vem sendo procurada por fundos de investimento, 
de olho neste filão. Gomes disse que, em um ano, a LFG deverá lançar ações em bolsa. 
 
O aquecimento de negócios no setor educacional é visto com reservas pelo Ministério da 
Educação. Para o secretário de Educação Superior do MEC Ronaldo Mota, a principal 
preocupação é não tornar a movimentação no setor uma "mercadoria comum". 
 
— Se percebermos alguma baixa de qualidade, vamos intervir. Essa realidade de negócios no 
setor ainda é recente e é necessário acompanhar — diz o secretário, enfatizando que outra 
preocupação é evitar a concorrência desleal no setor. 



 
Consolidação ainda é um longo caminho 
Para a analista de investimentos do Banco Fator Jaque-line Lison, apesar do acelerado 
processo de consolidação na área educacional, ainda há um longo caminho a percorrer. 
 
— A maioria das instituições de ensino superior do país é formada por empresas familiares, 
normalmente com uma unidade, que cresceram com a mudança na legislação, mas têm 
problemas de gestão e recursos limitados para investir em novas unidades. A aquisição de 
pequenas instituições permite que grandes grupos queimem a etapa de credenciamento dos 
cursos junto ao MEC e ganhem tempo. Por isso, o movimento de ida às compras dos grupos 
com capital aberto como Estácio, Anhanguera, Kroton e SEB. 
 
Sobre investimentos estrangeiros nas empresas com capital aberto, Jaqueline alerta para o 
projeto de reforma universitária. Se aprovado na íntegra, o capital votante das instituições de 
ensino superior deve ser de, no mínimo, 70% nacional. Com relação ao grau de investimento, 
ela acredita que o setor deve se beneficiar tanto quanto a média do mercado.  
 
Fonte: O Globo, Rio de Janeiro, 1 jun. 2008. Economia, p. 39. 
 


