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As universidades e instituições acadêmicas brasileiras vivem um momento de mudanças. Para 
poder crescer e expandir seus negócios, várias organizações educacionais estão abrindo 
capital, por meio da oferta pública de ações em Bolsa (IPO). É o caso, por exemplo, do grupo 
Anhanguera Educacional , que hoje tem parte de suas ações nas mãos de fundos de 
investimento e que, segundo informações recentes, registrou uma valorização de 50% em 
suas ações desde a abertura do capital, em março de 2007. Outros três grandes grupos 
educacionais fizeram esse mesmo movimento, também em 2007, e mais quatro instituições, 
pelo menos, estão em processo de IPO.  
 
Essas experiências no Brasil revelam uma tendência de ganhos e vantagens já observada nos 
Estados Unidos, onde o movimento de abertura de capital nesse segmento é mais antigo. 
Entre os resultados, além de mensalidades mais baratas, houve significativos avanços na infra-
estrutura e, em muitos casos, uma melhora na qualidade do ensino.  
 
A alternativa de capitalização via IPO vem exigindo investimentos na profissionalização da 
gestão no ambiente acadêmico, que no Brasil é formado por 140 universidades e 2.500 
faculdades e centros universitários. Essa profissionalização envolve tanto a administração 
como os processos de negócios acadêmicos. De acordo com essa nova visão, a instituição de 
ensino passa a atuar como uma empresa, competindo pelo seu espaço no mercado e tratando 
o aluno como um cliente, para o qual é preciso oferecer serviços e informações de qualidade, 
no momento em que forem necessários.  
 
No entanto, atender a metas de crescimento e, ao mesmo tempo, aderir à onda de entrar na 
Bolsa não é uma experiência fácil, especialmente para um setor tão pouco profissionalizado.  
 
Uma boa revisão de processos pode ser o início de uma grande mudança. A adoção de gestão 
integrada é outro passo importante. Ela permite obter ganhos imediatos em áreas como o 
controle do inventário ou de materiais. Ao ganhar escala, o manejo do inventário proporciona 
uma economia com impacto imediato na margem de lucro. Segundo dados recentes, a compra 
planejada e em grande volume de produtos como papel e kits para laboratórios de química 
pode elevar a margem de lucro de uma faculdade, normalmente de 7%, para até 20%.  
 
Hoje, grande parte das instituições de ensino brasileiras não conta com um sistema de gestão 
com abrangência para cobrir a integração de todos os processos de negócios acadêmicos 
gestão de matrículas, de horários, de espaço físico, da oferta de cursos e disciplinas, do 
projeto pedagógico, além de gerenciar e controlar as áreas administrativas. Mas esses 
sistemas já existem e estão sendo adotados cada vez com maior intensidade pelo segmento, 
especialmente pelos grupos educacionais que estão seguindo o rumo da profissionalização.  
 
Essa profissionalização, aliada ao crescimento via abertura de capital, leva a outra forte 
tendência para os próximos anos no setor: o movimento de consolidação ou a aquisição de 
instituições de ensino brasileiras por grupos estrangeiros. Em 2005, o grupo americano 
Laureate deu início a essa onda no País, ao se tornar sócio da Anhembi Morumbi. E outros 
grupos internacionais continuam rondando o setor.  
 
A previsão das consultorias especializadas em educação é que, dentro de três anos, ocorrerá 
uma expressiva redução no número de organizações do setor, devido principalmente a fusões 
e aquisições. E será um movimento agressivo, a ponto de uma consultoria de gestão nesse 
setor estimar que sua carteira de clientes, hoje com 152 instituições, deverá chegar a no 
máximo 50 nesse período para um mercado que deve saltar de R$ 20 bilhões, em 2008, para 
R$ 28 bilhões, em 2012.  
 
Tudo isso coloca a instituição de ensino diante de um desafio: a necessidade de ter processos 
de gestão estruturados, com controle mais eficiente das informações, como qualquer outra 
empresa. Afinal, com o crescimento que em geral acompanha a abertura de capital, o número 
de alunos aumenta e a gestão acadêmica e de negócio torna-se mais complexa.  



 
O movimento é semelhante ao registrado, há sete anos, no setor de engenharia e construção, 
que também aderiu em massa às ferramentas de gestão para melhorar os controles internos, 
a qualidade da informação e aumentar a eficiência dos negócios.  
 
Agora chegou a vez da indústria da educação.  
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 18 ago. 2008, Opinião, p. A3. 


