
A
chave que vem abrindo a porta

dos negócios milionários no setor
de ensino superior privado brasi-
leiro nos últimos dois anos tem

nome. Chama-se escala. Grandes grupos
educacionais nacionais e estrangeiros, ao
lado de poderosos fundos de investimento,
como GP, UBS Pactuai, Pátria, são protago-
nistas de um movimento de aquisições sem
precedentes. Recursos não faltam: somente
as quatro redes que abriram seu capital na
Bolsa de Valores (Anhanguera, Estácio de
Sá, SEB e Kroton) amealharam R$ l ,9 bilhão
no mercado de capitais, desde o ano passa-
do. Segundo o especialista Ryon Braga, da
Hoper Consultoria, há pelo menos duas de-
zenas de fundos de investimentos com R$ 3
bilhões disponíveis para o setor.

O último levantamento da KPMG mostra

que no primeiro semestre foram realizadas 30
transações no setor de educação, o terceiro
maior volume do período, inferior apenas aos
dos setores de tecnologia da informação e ali-
mentos, bebidas e fumo. Os números disponí-
veis — nem sempre os valores são declarados
— indicam que as aquisições deste ano so-
mam perto de R$ 250 milhões. O apetite de-
monstrado pelas grandes redes sugere que o
movimento pode crescer de forma significati-
va. Desse processo de consolidação, em que os
maiores engolem os pequenos, os especialis-
tas acreditam que resultará um pelotão de 15
a 20 grupos educacionais, nos quais estarão
matriculados cerca de 80% dos alunos da rede
privada de ensino superior—contingente que
hoje é da ordem de 3,8 milhões. Os restantes
20% estarão concentrados em faculdades de
menor porte, caracterizadas pela atuação

mais focada em poucos cursos e presença
marcadamente regional.

Hoje, 80% do ensino superior estão com a
rede privada. Existem pouco mais de mil insti-
tuições, que movimentam cerca de R$ 20,5 bi-
lhões, de acordo com o acompanhamento da
Hoper. Mesmo com a redução no número de
escolas, a expectativa é de que o faturamento
conjunto cresça pelo menos 40% nos próxi-
mos quatro anos. Um dos principais indica-
dores dessa perspectiva de expansão é o per-
centual de jovens entre 18 e 24 anos matricu-
lados em faculdades ou universidades. No
Brasil, essa participação está próxima de 20%,
enquanto no Chile alcança quase 45% e, na Ar-
gentina, 61%. Outro sinal de que o potencial
do mercado de ensino superior no Brasil é
promissor está no interesse demonstrado por
grandes grupos estrangeiros. Um deles é o





americano Apollo, que, associado ao fundo
Carlyle, fez uma oferta preliminar de R$ 2,5 bi-
lhões pela Universidade Paulista (Unip), do
grupo Objetivo, a maior rede privada do país,
com 198 mil alunos. Se concretizada, será a
maior transação do setor.

Até agora, a principal organização estran-
geira a operar no Brasil é a americana Laurea-
te International Universities, presente em 18
países, com mais de 30 instituições. Foi a pri-
meira a chegar, em 2005. Segundo a diretora
do grupo no Brasil, Elizabeth Guedes, a Lau-
reate já investiu R$ l bilhão, tornando-se sócia
de três instituições: Universidade Anhembi
Morumbi (SP), da qual detêm 51%, Universi-
dade Potiguar (RN) e Business School São Pau-
lo (BSP). Neste ano, o Centro Universitário do
Norte (UniNorte), no Amazonas, e a Escola Su-
perior de Administração Direito e Economia
(Esade), no Rio Grande do Sul, passaram a in-
tegrar a rede da Laureate, que hoje tem 70 mil
alunos. Outra instituição americana presente
no Brasil é a Whitney, que em 2006 adquiriu,
por R$ 23,5 milhões, 50% do capital da Facul-
dades Jorge Amado, de Salvador.

A entrada de grupos estrangeiros no se-
tor não tem sido fácil. De um lado, há resis-
tência do ponto de vista político. O deputa-
do Ivan Valente, do PSOL, por exemplo, en-
caminhou ao Congresso projeto de lei que
impede a participação de capital estrangei-
ro em empreendimentos educacionais. Nos
termos da reforma universitária proposta
pelo governo, o limite seria de 30% do capi-
tal votante (leia mais na pág. 8). Há também
aspectos referentes à gestão do negócio. O
nível de governança do setor—ainda muito
pulverizado—é muito baixo, com alto grau
de informalidade, o que assusta o investi-
dor de fora. Mas a situação está mudando.
"Em 1999, nossa área de auditoria tinha
apenas um cliente do setor de educação.
Hoje, são 22", diz Marco António Boscolo,
diretor da KPMG. De todo modo, "alguns
bons negócios" estão sendo deixados de la-
do por causa de riscos ligados à má gestão.

Um dos aspectos positivos da entrada maci-
ça de capital no setor é a maior transparência
na administração do negócio. Desde 1998,
quando a legislação passou a permitir que
instituições com fins lucrativos pudessem
atuar na área de ensino superior, o número de
escolas praticamente dobrou. Mais de 1,3 mil
foram abertas nesse período, que é chamado
de década de ouro. A média de crescimento de
receita das instituições, segundo o consultor
Ryon Braga, atingiu picos de 45% ao ano.
Atendida a demanda reprimida por vagas, as
instituições menores, com l mil a 3 mil alu-
nos, passaram a sofrer com o aumento de cus-
tos, agravado pela gestão pouco profissionali-
zada de estruturas em sua maioria familiares.

"As faculdades menores tornaram-se presa fá-
cil dos grandes grupos", diz Braga. A diferença
se reflete no preço final. A média das últimas
aquisições varia entre R$ 4 mil e R$ 6 mil por
aluno. É metade do que o grupo Apollo ofere-
ce pela Unip.

O fim do período de guerra de preços nas
mensalidades dá lugar a uma nova etapa de
expansão. "Só vai sobreviver quem tiver ges-
tão diferenciada", diz o consultor Sérgio Wer-
ther Duque Estrada, sócio da Valormax, espe-
cializada na reestruturação de empresas. Para
ele, os investidores buscam a excelência no
modelo de negócios. "O objetivo principal da
maior parte desses grandes grupos é o públi-
co da classe C, que não pode pagar uma men-
salidade alta, mas precisa ter uma perspectiva
de empregabilidade", explica.

Estudo do HSBC Global Research mostra
que os jovens trabalhadores das classes C e D,
em busca de melhores oportunidades, são os
responsáveis pela maior parte do crescimento
das matrículas no ensino superior. Grande
parte desse contingente passou a ter acesso à
faculdade principalmente por causa dos be-
nefícios previstos nos programas de fomento
ao ensino superior (ProUni e Fies) adotados
pelo governo federal. "Para que o negócio dê
certo a longo prazo é preciso oferecer garantia
de emprego aos alunos, o que implica investi-
mento e cursos que atendam a esses anseios
por um preço acessível", diz Duque Estrada. As
grandes redes que estão se formando de olho
na ascensão da classe C cobram uma mensali-
dade média de R$ 400.

O grupo Anhanguera Educacional, primeiro
a abrir seu capital, foi um dos que se antecipa-
ram às mudanças do cenário. Foram três anos de
preparação, com adoção de práticas de gover-
nança corporativa, antes de fazer a primeira
oferta pública de ações, em março de 2007. Nes-
se período, o grupo contou com o apoio do Pá-

tria Investimentos, que criou um fundo para
captar recursos de investidores locais e estran-
geiros. O fundo injetou, de início, R$ 120 mi-
lhões na Anhanguera, em 2003. "Fizemos a esco-
Iha certa dentro de um projeto que prevê a in-
clusão de alunos de baixa renda no ensino supe-
rior", diz Ricardo Scavazzi, sócio do Pátria e
diretor de relações com investidores da Anhan-
guera. O idealizador desse projeto e presidente
da instituição é o professor de matemática An-
tónio Carbonari Netto. "Começamos em Vali-
nhos e Piraçununga, com quatro cursos e 240
alunos, em 1994. Hoje, temos 47 campi, 140 mil
alunos e oferecemos 300 cursos", diz.

Em duas ofertas de ações na bolsa, a Anhan-
guera captou R$ 935 milhões. De 2006 até
agora, fez 15 aquisições. É o grupo cujas ações
mais se valorizaram desde a abertura de capi-
tal. Em 2007, adquiriu por R$ 266 milhões
uma primeira universidade, a Uniderp, em
Campo Grande. A meta da Anhanguera, cujo
valor de mercado é de R$ 3, l bilhões, é fazer 25
novas aquisições e chegar a 500 mil alunos e
120 campi nos próximos cinco anos.

A Kroton Educacional, outra que foi buscar
recursos no mercado de capitais, ingressou no
ensino superior em 2001. Há 40 anos vinha
atuando no ensino básico, com a marca Pitágo-
ras. A primeira faculdade do grupo foi criada em
Belo Horizonte. A abertura do capital aconteceu
em julho do ano passado, com a captação de RS
396 milhões.O presidente,Walter Braga, explica
que o grupo persegue uma estratégia diferente.
"Não queremos ganhar escala apenas para bus-
car sinergia e economia de custos na gestão.
Nosso principal objetivo é replicar o modelo pe-
dagógico que criamos, de forma que possa ser
mensurado ao longo do tempo e, assim, se ga-
ranta qualidade."

Em sua estratégia de aquisições, a Kroton
tem como alvo escolas menores, entre l mil
e 4 mil alunos, localizadas em cidades com



grande potencial de crescimento. Até ago-
ra, o grupo investiu R$ 200 milhões em 15
estabelecimentos que têm as marcas Pitá-
goras e Ined, esta para cursos de tecnologia.
São oferecidos 19 cursos para 26 mil alunos
nas 25 unidades instaladas. A marca Pitágo-
ras representa 90% da base de alunos de en-
sino superior da Kroton, que pagam mensa-
lidade média de R$ 500. Nos cursos tecnoló-
gicos do Ined, com dois a dois anos e meio
de duração, a mensalidade média é de R$
350. O plano é expandir a grade de cursos
nas áreas de saúde, engenharia, direito,
ciências sociais aplicadas. Braga prevê que o
ensino superior será responsável por 70% da
receita do grupo neste ano. Hoje, o ensino
básico responde por 50% do faturamento.

Buscar recursos no mercado de capitais é
uma ótíma alavanca para crescer, mas exige
cuidados e uma preparação especial em rela-
ção à estrutura de gestão. Sem isso, podem
ocorrer percalços. Foi o que ocorreu com o
grupo Estado de Sá, o segundo maior depois
da Unip. A instituição só recobrou o fôlego, es-
te ano, com a chegada de um novo sócio: a GP
Investimentos, que comprou 20% da Estácio
Participações por R$ 259 milhões. A família
Cavalcanti ficou com 55% do grupo. A Estácio
abriu o capital em julho do ano passado, cap-
tando R$ 268 milhões, mas o desempenho da
empresa na bolsa era de queda até junho.
Analistas do mercado atribuíram as dificulda-
des a falhas no planejamento antes da abertu-

ra do capital e avaliam que a entrada do GP,
que vai compartilhar o controle do grupo
com direitos iguais no conselho de adminis-
tração, deu credibilidade ao negócio.

Entre os grupos que esperam um momen-
to da bolsa que lhes pareça mais conveniente
para abrir o capital, mas que, enquanto isso,
continuam a se expandir, está a Veris Educa-
cional. O grupo tem 16 mil alunos e uma
marca valiosa, que atende ao público classe
A: o Ibmec. Nos últimos dois anos, segundo o
diretor de operações, Américo Matiello, a Ve-
ris investiu R$ 30 milhões em quatro aquisi-
ções. A mais recente foi a Merrocamp, de
Campinas. Também fazem parte da rede as
faculdades Evandro Lins e Silva, Inea e Uira-
puru. "Se comparado com outros grupos,
nosso investimento é pequeno, mas está coe-
rente com nosso posicionamento." A média
das mensalidades das escolas do grupo, cuja
receita deve chegar a R$ 100 milhões este
ano, é de R$ l mil a R$ 2 mil. Com as marcas
IBTA e Metrocamp, oferece cursos com men-
salidades na faixa de R$ 500. "Nosso foco não
é preço, mas qualidade e marca forte."

Para os especialistas, o movimento de con-
solidação das redes de ensino superior deve se
intensificar nos grandes centros e nas regiões
onde é mais nítido o aumento do poder aqui-
sitivo da população. Na fila para abrir o capi-
tal, o grupo luni, de Mato Grosso, vem am-
pliando sua presença no Centro-Oeste e abre
novas frentes no Nordeste. Tem 46 mil alunos

e controla, além da Universidade de Cuiabá
(Unic), mais quatro instituições em Estados
do Norte e Nordeste: Unime (Bahia), Fama
(Amapá), Uniron (Rondônia) e Uninorte
(Acre). Nas três aquisições que fez este ano em
Mato Grosso, investiu R$ 20,5 milhões.

A Anhangüera já tem um pé no Centro-
Oeste. A Estácio de Sá tem operações na Ba-
hia, Ceará, Pernambuco e Pará. A Universi-
dade Cruzeiro do Sul (Unicsul), que possui
quatro campi em São Paulo, comprou, no
ano passado, a UniDF, em Brasília, além de
um Centro Universitário em Caraguatatuba
(SP). Segundo o presidente da instituição,
Hermes Ferreira Figueiredo, uma nova
aquisição no Espírito Santo já está em anda-
mento. Nos últimos dois anos, a Unicsul in-
vestiu R$ 100 milhões em transações e na
compra de um novo prédio em São Paulo.

Para expandir sua atuação no Nordeste, a
Faculdades do Nordeste (Fanor), de Fortaleza
(CE), foi buscar há dois anos o apoio financei-
ro de dois fundos de investimento geridos pe-
lo UBS Pactual, que agora possuem 38% de
participação no capital da instituição. Depois
de adquirir a Faculdade de Desenvolvimento
Humano (FDH), em 2006, a Fanor comprou
duas escolas na Bahia, em 2007: a Área l e a Fa-
culdade de Tecnologia Empresarial (FTE), o
que a fez dobrar de tamanho, passando a ter 9
mil alunos. Desde o início do ano, as duas fa-
culdades ocupam um novo prédio, em Salva-
dor, com capacidade para 15 mil alunos.



Propostas para limitar capital externo
Curto e grosso. Assim é o projeto de lei

2.138/03 que, em cinco linhas, proíbe a entrada
de capital estrangeiro nas instituições educa-
cionais brasileiras com fins lucrativos. O autor é
o deputado Ivan Valente, do PSOL, candidato à
Prefeitura de São Paulo. Valente reconhece que
a questão, mais do que econômica, é ideológica
"É uma penetração cultural que precisa ser mo-
nitorada, pois não atende aos interesses do pais
e tampouco traz melhoria para a qualidade do
ensino, pois a lógica do capital visa somente o
lucro", analisa o deputado.

Embora ainda precise passar por um longo ca-
minho até ser votado, o projeto chama a atenção
num momento em que o setor de ensino superior
privado vive em ebulição, com a entrada de gran-
des investidores nacionais e internacionais. A
ideia de restringir o ingresso do capital externo
também está prevista na proposta de reforma
universitária elaborada pelo Ministério da Educa-
ção, que estabelece o limite de 30% para a partici-
pação do capital estrangeiro (leia ao lado).

O viés ideológico da discussão remete sobre-
tudo à forma como vem se dando a expansão
do ensino superior no pais. Segundo dados do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Edu-
cacionais (Inep), enquanto no ensino funda-
mental, básico e médio 87% das vagas estão nas
escolas públicas, no ensino superior cerca de
90% das instituições de ensino são privadas e re-
presentam 80% das vagas oferecidas. Essa situa-
ção é resultado das mudanças feita na Lei de Di-
retrizes e Bases, em 1996, que flexibilizou as re-
gras para a abertura de novos cursos e estabele-
cimentos de ensino, além de permitir a
existência de instituições de ensino superior
constituídas sob a forma de empresas com fins
lucrativos. No período de 1997 até 2005, a ofer-
ta de vagas nas faculdades e universidades pú-
blicas cresceu 5,2% ao ano, enquanto na rede
privada a expansão chegou a 13,5%.

Favorável ao projeto de Valente, o professor
Francisco Miraglia Neto, da Universidade de São
Paulo (USP), que participou em junho da audiên-
cia pública sobre o tema na Comissão de Educa-
ção e Cultura da Câmara dos Deputados, acredita
que os investidores vão ganhar dinheiro, mas à
custa da má qualidade do ensino. "Educação é um
direito social básico, mas está se transformando
em mercadoria Isso não quer dizer que não possa
ser provido pela iniciativa privada", diz. O deputa-
do propõe que os serviços da rede privada tenham
preços administrados.

Para Miraglia, o modelo de ensino superior
privado que está sendo consolidado aqui não
tem paralelo em nenhum outro lugar do
mundo. Ele faz uma comparação com as esco-
las americanas, que recebem doações, não vi-
vem só da mensalidade e dão completa auto-
nomia a seu corpo docente. "Não há interfe-
rência da administração financeira. Aqui,
quem demite professores é o dono da escola."

Assim como Valente, Miraglia também en-

tende que a expansão do ensino superior de-
veria acontecer pela rede pública. "Hoje,
quem paga mais impostos proporcional-
mente à sua renda, ou seja, a classe C, é quem
tem menos oportunidade de frequentar a
universidade pública" Em sua opinião, como
as universidades privadas não fazem pesqui-

sa, o país perde na produção de pensadores e
cientistas, o que lhe parece ser um risco para
a soberania do país. "Nunca teremos a pro-
porção de cientistas em relação à população
que há em países desenvolvidos."

O presidente do sindicato das entidades
mantenedoras do ensino superior de São



Paulo (Semesp) e dono da Unicsul, Hermes
Ferreira Figueiredo, entende que o capital es-
trangeiro é benéfico para o setor. "A atívidade
de ensino não é incompatível com o lucro. É
uma visão equivocada proibir, mesmo por-
que a origem do capital não determina a qua-
lidade." Para ele, as universidades privadas
desempenham um papel importante na ex-
pansão do ensino superior. "Recebemos os
alunos menos qualificados, por um proble-
ma que está no ensino fundamental, e faze-
mos um esforço maior para nivelá-los."

Figueiredo acredita que o governo poderia
ampliar a oferta de vagas na rede pública por
meio de faculdades e não com universidades.
Na sua avaliação, a universidade pública hoje
tem um orçamento camuflado. "A maioria
tem orçamento alto, diz que faz pesquisa,
mas só faz ensino. É um desperdício de recur-
sos." Nas suas contas, as universidades públi-
cas têm um orçamento de R$ 8 bilhões e aten-
dem 600 mil alunos de graduação. A rede
particular abriga 300 mil bolsistas do Pro
Uni, com orçamento de R$ 350 milhões, rela-
tivos a renúncia fiscal. "O governo poderia re-
duzir o número de universidades e investir
mais em pesquisa", acredita Figueiredo."

Américo Matiello, diretor de operações da
Veris Educacional, também não vê problema na
entrada do capital estrangeiro. "Se Harvard e o
MIT quisessem entrar no país não haveria ne-
nhum problema. Já há um arcabouço regulató-
rio do Ministério da Educação (MEC). Essas ins-
tituições teriam de seguir o padrão brasileiro.
Quem dá a soberania é o órgão regulador." Para
ele, a educação é um serviço que deve ser trans-
parente para o aluno, tenha fins lucrativos ou
não. "Importante é ele acreditar que o ensino é
de primeira qualidade, com professores de pri-
meira Unha. Ò foco tem de ser na qualidade. O
retorno para o aluno está na validação do di-
ploma pelo mercado de trabalho."

O professor António Carbonari Netto, pre-
sidente da Anhanguera Educacional, tam-
bém classifica a proibição ao capital estran-
geiro como posição puramente ideológica.
"Quando fizemos a apresentação para os in-
vestidores, na época da; abertura do capital, a
grande preocupação deles era com estabili-
dade dos professores e se estávamos seguin-
do os parâmetros do MEC. Todos estavam
preocupados com questões de responsabili-
dade social e até sobre poluição."

Carbonari, que também é diretor do Se-
mesp, diz que o setor não apoia a proposta
que está sendo discutida no âmbito da Orga-
nização Mundial do Comércio (OMC), de li-
berar totalmente a comercialização dos servi-
ços de ensino. "Não acredito que o Brasil vá
aderir, por mais que haja pressão sobre o go-
verno. Aí sim o ensino poderia se transformar
em mercadoria, porque retiraria toda a auto-
ridade do MEC. Somos contra. E entendemos
que o ensino deva ser um serviço de utilidade
pública. O Estado deve ter o papel de regula-
dor, autorizando o funcionamento das esco-
las e avaliando sua qualidade." (EPA)

Arnaldo Galvão
De Brasília

Os padrões definidos pela grande escala,
que prometem ganhos excepcionais aos in-
vestidores, não têm respostas para os cres-
centes desafios do ensino. Essa é avaliação do
secretário de Educação Superior do Ministé-
rio da Educação (MEC), Ronaldo Mota, para a
frenética movimentação de capitais que vem
marcando o mercado das instituições priva-
das de ensino, com diversas aquisições e lan-
çamento de ações em bolsa. "A educação su-
perior será cada vez mais cara num futuro ca-
da vez mais exigente."

Mota adverte que a livre concorrência sem
regulação do Estado pode degradar o am-
biente académico e a formação das pessoas.
Na sua visão, educar não é apenas transmitir
conhecimento, mas formar, permanente-
mente, profissionais que saibam interagir,
criticar, trabalhar em equipe e inovar, entre
muitos outros desafios. "Num mundo que
muda constantemente, são exigidas respos-
tas que não são dadas pelos padrões homo-
géneos da grande escala."

Mota diz que o governo não está preso à
aprovação do projeto que muda a regulação
do setor, parado na Câmara. Ele garante que
o MEC vai atuar na sua esfera de competên-
cia e está atento à eventual queda de quali-
dade nessa onda de aquisições de institui-
ções brasileiras por grupos estrangeiros. São
de competência do MEC a análise dos docu-

mentos de transferência de controle das so-
ciedades mantenedoras e a supervisão da
qualidade do ensino.

Na avaliação de Mota, o Brasil não precisa
de capital estrangeiro especulativo. O secre-
tário reafirma que educação não é mercado-
ria. "A ausência do Estado degrada a educa-
ção. Há indícios de que esse movimento leva
à deterioração do ensino. Mas isso é muito
recente e ainda não podemos confirmar."
Para o secretário, os empresários sabem que,
sem a regulação do Estado, haveria uma
guerra comercial que faria prevalecer a má
qualidade. "Seria um desastre."

O deputado Ivan Valente (PSOL-SP) é autor
de um projeto que proíbe a participação es-
trangeira nas universidades privadas, mas
Mota explica que a posição do governo é dife-
rente, porque tolera parcela de 30% de capital
estrangeiro nas instituições. O secretário afir-
ma que entende a motivação do parlamentar
paulista. Argumenta que, na aviação, há proi-
bição de controle das empresas por capital
estrangeiro. Portanto, pergunta Mota, por
que não discutir isso também no que se refere
a instituições de ensino?

A carência de engenheiros que o Brasil en-
frenta é um exemplo que Mota cita para
questionar a lógica privada na educação su-
perior. Ele imagina que, a prevalecer o inte-
resse privado, a falta desses profissionais po-
deria continuar igual por muitos anos. Na
sua avaliação, cabe ao Estado pensar no futu-
ro da sociedade, com a liberdade de ação as-



segurada pelo fato de poder abdicar de ga-
nhos imediatos. "Não podemos ficar apenas
com a lógica privada", na qual "a visão de lon-
go prazo é rara".

O projeto de lei que vai regulamentar o se-
tor educacional continua sem tramitação na
Câmara dos Deputados, mas isso não signifi-
ca que a ação do governo esteja cerceada
quando há uma situação a ser resolvida com
urgência. Mota cita o exemplo das providên-
cias tomadas pelo MEC em relação aos cursos
de direito, medicina e pedagogia, no sentido
de reduzir vagas em excesso.

A Constituição Federal, no artigo 209, ga-
rante que o ensino é livre para a iniciativa pri-
vada, atendidas as seguintes condições: cum-
primento das normas gerais da educação na-
cional e autorização e avaliação de qualidade
pelo poder público. Mota comenta, basean-
do-se em sua experiência, que muitas insti-
tuições privadas preferem ler essa norma
apenas em sua primeira parte, aquela que ga-
rante a liberdade de movimentos.

Na comparação com outros países, o secre-
tário comenta que são poucos os que têm
uma participação da iniciativa privada em
termos comparáveis aos do Brasil. Diz que, re-
centemente, o Chile passou a discutir a ques-
tão. De modo geral, segundo Mota, o setor
público cresce mais que o privado na educa-
ção superior. "Temos uma fatia de 25%, mas a
meta prevista no Plano Nacional de Educação
[PNE] é de 40% em 2010."

Mota afirma que, na França e na Alemanha,
investidores estrangeiros praticamente não
entram na educação superior porque as res-
trições são enormes. Nos Estados Unidos e na
Austrália, prevalece uma regulação mais leve.
Tanto que esses dois países são os mais agres-
sivos nas negociações internacionais sobre o
comércio de serviços.

A base de calado das transações realizadas
até agora no setor de ensino superior privado
tem sido a carteira de alunos e a marca da insti-
tuição. O valor pago pode variar entre R$ 5 mil e
R$ 15 mil por aluno, dependendo sobretudo do
valor da marca. "Esse é um ativo intangível dos
mais importantes e pode representar até 80%
do valor de mercado da escola", diz Wandy Ca-
valheiro, diretora da Per Creare, consultoria es-
pecializada na gestão de marcas educacionais.
"Os grupos internacionais, principalmente, só
negociarão com instituições que tenham uma
gestão impecável e uma marca forte."

Segundo Luis Morta, diretor da KPMG, a
regra geral nas transações é de que a parte
imobilizada permaneça com o antigo dono,
que ganha com a receita de aluguéis. "Há be-
nefícios para as duas partes."

A marca é o elemento que aglutina, além de
ser um fator de diferenciação e competitivida-
de. Essa é a visão dos grupos que já estão bem

consolidados. Walter Braga, presidente da Kro-
ton Educacional, dona da marca Pitágoras, afir-
ma que o principal campo de disputa das insti-
tuições não será o preço. "A grande competição
se dará por marca e prestígio. Os alunos vão
procurar aquelas escolas com credibilidade
junto às empresas que dão emprego. As escolas
que começaram a plantar para ter esse valor de
marca vão sobreviver e ter futuro."

O maior desafio, segundo Américo Matiel-
lo, diretor de operações da Veris Educacional,
mantenedora do Ibmec, é gerar valor. "Mui-
tos grupos poderão se engasgar nessa volú-
pia de compras." Hoje, a meta de quem está
investindo no ensino superior privado é al-
cançar uma rentabilidade de 30%. "Não é o
usual, mas, dependendo do caso, uma opera-
ção já madura é capaz de atingir esse índice."

Por essa razão, Oliver Mizne, diretor da
Ideal Invest, acredita que, embora as gran-
des redes busquem ganhos de escala para

oferecer mensalidades acessíveis, a tendên-
cia é de que os preços aumentem ao longo
do tempo. "Com recursos do mercado de ca-
pitais, as universidades vão oferecer cursos
de qualidade, a um preço mais alto."

A Ideal Invest acredita no crescimento do cré-
dito estudantil, atividade que agora começa a
despertar também a atenção de grande bancos.
A empresa oferece crédito para 30% das vagas
disponíveis na rede privada de ensino superior.
Um curso de quatro anos pode ser financiado
em oito anos, com juros de 0,8% ao mês.

Pesquisa feita pela empresa junto a 100 mil
alunos que já participaram do processo de
pedido de financiamento revela que a maio-
ria prefere cursos de melhor qualidade, com
mensalidades acima de R$ 690. "Hoje, o mer-
cado formata o curso de acordo com o que o
estudante pode pagar. O objetivo do crédito
estudantil é permitir que o aluno faça o curso
que realmente deseja", diz Mizne/EPA) •

A competição em torno do intangível

Text Box
Fonte: Eu & Fim de Semana, a. 9, n. 405, p. 4-10, 11, 12, e 13 de jul. 2008.




