
a manha do dia 12 de mar-
ço de 2007, a Anhanguera
Educacional Participações

S.A. entrou para a história do
setor educacional brasileiro
como a primeira companhia
de ensino superior do País
a negociar ações em bolsa.
Aproveitando o então excelente
momento do mercado acionário
local, a empresa abriu capital
e pediu, na oferta inicial, de
R$ 14 a R$ 18 por ação, para
financiar um agressivo plano de

expansão, focado principalmen-
te em aquisições. Conseguiu
o preço máximo. Com os R$
360 milhões captados, já no dia
seguinte, anunciava, em fato
relevante, sua primeira compra
após a listagem em bolsa, inau-
gurando um período de forte
consolidação do mercado que,
dizem analistas, deve manter o
setor no topo das listas de fusões
c aquisições por, pelo menos,
mais dois ou três anos.

Por ora, os números falam

por si. De acordo com a Pes-
quisa de Fusões e Aquisições
da KPMG Corporate Finance,
realizada no Brasil desde 1991,
durante todo o ano de 2007 o
setor de ensino superior bra-
sileiro registrou 19 fusões e
aquisições. Este ano, a parcial
do mesmo estudo, relativa ao
primeiro semestre, contou 30
fusões e aquisições no setor.
Saindo pela primeira vez da
rubrica "outros", o setor ganhou
destaque e saltou direto para

a terceira posição no ranking,
atrás apenas de segmentos bem
mais tradicionais, como tecno-
logia da informação, alimentos,
bebidas e fumo.

É provável que a curva de
crescimento das aquisições
no mercado da educação não
tenha atingido seu ponto má-
ximo. "É um dos setores que
está mais aquecido atualmente.
No primeiro trimestre, houve
13 aquisições. No segundo,
foram 17, mas as dez últimas se



concentraram no mês de junho,
o último da série, o que indica
uma tendência de aceleração
dos negócios", afirma Luís
Motta, sócio-diretor da KPMG
Corporate Finance, responsável
pela pesquisa.

Naturalmente, nem todo o
vigor do mercado se deve à
Anhanguera. A companhia é,
sem dúvida, a mais agressiva
até aqui. Mas o movimento
vem sendo capitaneado ain-
da por outras três empresas
nacionais, que seguiram os
passos da concorrente pioneira
e foram à Bolsa de Valores de
São Paulo (Bovespa) buscar
dinheiro barato para bancar
planos de expansão. Neste
grupo encontram-se a Estácio,
segunda instituição de ensino
superior do País, em número de
alunos, com média de 177 mil
matrículas, em 2007; a Sistema
Brasileira de Educação (SEB),
que tem raízes no Curso Osval-
do Cruz (COC), de ensino pré-
vestibular; e o grupo Kroton,
que, por sua vez, parte de um
histórico de atuação como for-
necedor de sistemas de ensino
e gestão para o ensino básico,
através da marca Pitágoras,
para atuar no ensino superior.
Juntas, as quatro companhias
foram responsáveis por 22 das
30 aquisições registradas pela
KPMG no semestre, diz Motta.
E levantaram perto de R$ l ,9
bilhão com a venda de ações
- nem tudo para as compras,
uma vez que elas também
pretendem crescer de forma
orgânica, através da abertura
de novos campi.

Entre os grupos que estão
bancando as aquisições com
recursos próprios, ou através
de outras formas de financia-
mento, o grande destaque é a
Iuni Educacional, responsável
por seis aquisições, este ano,
segundo relatório da DealWatch
Latin America do mês de julho.
Sediado em Cuiabá, capital do
Mato Grosso, a companhia

comprou as faculdades Facsul
e Facdelta, na Bahia; Unicen,
Unir e Unesp, no Mato Grosso,
e Aesacre, no Acre. Com fatu-
ramento declarado de R$ 290
milhões, em 2007, já avisou
que não vai parar por aí.

Em cinco anos, a Iuni quer
figurar entre as cinco maiores
do setor. Hoje, com cerca de
45 mil alunos, ocupa a oitava
posição no ranking da Hoper
Consultoria, empresa espe-
cializada no setor de ensino
superior, o que a coloca como
potencial candidata a abertura
de capital. "Este ano. com todo
o clima de instabilidade na
bolsa, acho que o mercado fica
retraído e não haverá nenhum
IPO no setor. Mas. o que se
fala é que, em tese. qualquer
entidade que tenha entre 50
mil e 60 mil estudantes tem

Nordeste (Fanor), de Fortaleza,
no Ceará.

"Grupos empresariais de
outras áreas, que não atuam
diretamente no setor, também
começaram a ver a área de
educação como um investi-
mento interessante", afirma
Bôscolo. No que concordam
outros especialistas. Segundo
declarações recentes de Ryon
Braga, presidente da Hoper
Consultoria, à mídia brasilei-
ra, além de GP. Pátria e UBS
Pactuai, existiriam mais duas
dezenas de fundos, com cerca
de R$ 3 bilhões disponíveis
para aplicação em empresas de
ensino superior no País.

Não é à toa. Com programas
de incentivo do Governo Fede-
ral como o ProUni - Programa
Universidade para Todos, que
troca vagas para estudantes

Há no País, hoje. cerca de
4,7 milhões de estudantes em
nível de graduação, mais que o
dobro dos cerca de l .9 milhão
que o Ministério da Educação
(MEC) contava, em 1997. Mas,
apesar do brutal crescimento,
a ociosidade nas salas de aula
também aumentou significati-
vamente: o índice de ocupação
passou de 74%, em 2001, para
55%, em 2006. "No universo de
2,3 mil instituições de ensino
superior brasileiras. 90% são
privadas e 83% têm, em média,
1,3 mil estudantes. Cerca de
mil têm menos de 500 alunos
e são, provavelmente, opera-
cionalmente ineficazes", diz
Gewehr. Pelo tamanho e pelo
perfil, são todos potenciais
alvos de aquisições.

De acordo com Jacqueline
Lison, analista do setor de

potencial para lançar ações
na bolsa", diz Marco Bôscolo,
diretor responsável pelo setor
de educação na KPMG. Em
situação semelhante, estariam
também empresas como as pau-
listas UniNove e Uniban.

Vale destacar ainda o cres-
cente interesse de grandes
fundos de investimentos pri-
vados pelas empresas de en-
sino superior brasileiras. A
Anhanguera, por exemplo,
contou com suporte da Pátria
Investimentos no processo
de preparação para abertura
de capital, e recebei aporte
de cerca de R$ 120 milhões,
antes mesmo de lançar ações
na bolsa. No início deste ano,
foi a vez da GP Investimentos
comprar uma fatia de 20% da
Estácio, por RS 259 milhões.
Fundos administrados pela
UBS Pactuai têm participa-
ção de 38% na Faculdades do

carentes por créditos fiscais, a
lucratividade e a capacidade de
geração de caixa dos negócios
do gênero, no País. alcançam
percentuais encontrados em
poucos outros setores. Segun-
do Daniel Gewehr, analista de
small caps e mercado de edu-
cação do Santander, negócios
bem gerenciados, com bom
uso da ociosidade na geração
de incentivos ficais, podem dar
lucro líquido na casa dos 20% e
gerar Ebitda acima de 25%.

Tão bom quanto isso, para
quem tem dinheiro e quer fazer
parte do jogo, é o fato de o País
oferecer ainda um mar de opor-
tunidades de posicionamento.
"Os 20 maiores grupos do País
detém, juntos, apenas 25% do
mercado. Ainda há muito es-
paço para crescer. E a maioria
dos negócios são empresas
familiares, em dificuldade
financeira", diz Gewehr.

ensino superior do Banco Fa-
tor, o momento atual se deve,
em parte, à particularidade do
sistema brasileiro de ensino
superior, que, historicamente,
privilegiou poucas escolas pú-
blicas, acessíveis apenas a uma
elite. Só quem tinha dinheiro
para pagar por boas escolas de
ensino fundamental era capaz
de garantir índices de acesso
ao ensino superior gratuito.
Quando o governo permitiu
a existência de instituições de
ensino superior com fins lucra-
tivos, em meados da década de
1990, houve uma explosão no
número de faculdade para aten-
der a demanda reprimida. "A
forte concorrência gerou guerra
de preços e deixou muitas em
situação difícil. Chegou a ho-
ra de separar o joio do trigo.
O que estamos vendo é um
processo de seleção natural",
diz a analista.
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Neste contexto, a lógica da
consolidação c simples: quanto
mais alunos, maiores os ganhos
de escala, uma vez que os custos
com a elaboração de métodos de
ensino, manutenção da estrutura
administrativa, construção de
site e outros investimentos são
diluídos num universo maior
de alunos. A encomenda de
grandes volumes, na hora de
comprar livros, equipamentos
para as salas de aula e insumos
em geral, também garantem
melhores condições de nego-
ciação com fornecedores.

Para Jacqueline Lison,
o movimento de aquisições
deverá durar pelos próximos
cinco anos, desacelerando na
medida em que for avançando.
"Até porque, os bons ativos se
tornarão mais raros e passará
a ser mais interessante para
as empresas crescer através
da abertura de novos campi",
afirma. Atualmente, segundo a
analista, o preço pago por aluno
varia, normalmente, entre RS 3
mil e R$ 8 mil, dependendo da
instituição. "O que se compra,
na verdade, são os alunos ou
um sistema de ensino".

A existência de faculdades
em dificuldade, porém, não
quer dizer que a demanda es-
teja plenamente atendida. De
acordo com o relatório Global
Education Digest 2007, da
Unesco, apenas 24% dos jovens
em idade de fazer um curso
superior no Brasil o fazem.
No Chile, o percentual é de
48%; na Argentina, 65%; no
Uruguai, na Venezuela e na
Bolívia, 41 %, e na Colômbia,
29% - no mesmo patamar que
o Brasil se encontram México
e Paraguai. Segundo o Minis-
tério da Educação, relativos
a 2005, o sistema de ensino
superior do País tem vagas
para atender a apenas 11.3%
dos brasileiros com entre 18
e 24 anos, percentual ainda
bem abaixo da meta de 30%,
estabelecida para 2010 pela Lei

de Diretrizes e Bases (LDO), do
governo federal. "No que diz
respeito a potencial de mercado,
existe ainda muito espaço para
crescer, em especial cm função
de programas como o ProUni",
diz Jacqueline Lison.

Tanto que, hoje, um dos
principais focos de expansão
dos grandes grupos de ensino
é o público formado por jovens
trabalhadores, das classes C e
D, disposto a pagar tiqueís de,
em média R$ 400 por mês. A
Anhanguera, por exemplo,
está focada basicamente neste
nicho. Nas demais companhias
com fome de mercado, existem
variações. Mas, raras são as
que desconsideram as classes
média e média baixa, que, nos
últimos anos. registraram cres-
centes ganhos de renda com
o aquecimento da economia

didade, e compramos duas",
afirma o executivo. Outras
instituições ligadas à empresa
são a Faculdade Evandro Lins
e Silva, Inea e Uirapuru.

Até o momento, a consolida-
ção do mercado brasileiro de
ensino superior tem acontecido
com a participação discreta de
companhias estrangeiras. Mas.
é possível que, num futuro
breve, a situação se altere. Pelo
menos uma das empresas norte-
americanas com forte presença
na América Latina, a Laureate
Education Inc., já têm negócios
no País. Chegou devagar, em
2005, com a compra do contro-
le da Anhembi Morumbi, em
São Paulo, e hoje soma, com
mais outras cinco instituições,
70 mil alunos. Dona também

não retornou a solicitação de
confirmação da oferta, nem
do atual número de estudan-
tes. Independente do fracasso
da negociação no Brasil, em
março, a Apollo adquiriu, no
Chile, a Universidade de Artes.
Ciências e Comunicação, e, no
dia cinco deste mês, a Univer-
sidade Latinoamericana S.C.
(ULA), no México.

Nos demais países da Amé-
rica Latina, um dos poucos
grupos locais com interesses
declarados de atuação nacional,
no setor de ensino superior, é o
chileno Universidade San Se-
bástian. que já anunciou planos
de ampliar nacionalmente sua
atuação, comprando faculdades
em todo o país.

O futuro da participação de
estrangeiros no Brasil, porém,
ainda é uma incógnita. Em

local e saíram em busca de
ascensão social através do*
ensino superior.

Talvez uma das raras exce-
ções seja a Veris Educacional,
dona do Ibmec, instituição que
faz parte do grupo de elite do
ensino superior no País, princi-
palmente em cursos da área de
negócios, com tiquets médios
acima dos R$ l mil. Compra-
dora ativa, nos últimos dois
anos, a empresa tem pelo menos
outras duas instituições, JBTA
e Metrocamp, que atendem a
públicos com disponibilidade
financeira mais restrita.

Mas, segundo Américo
Matiello. diretor de operações
da Veris, o foco de atuação não
desce abaixo dos públicos B e
C+. i£O volume de oportuni-
dades de compra acaba sendo
menor, porque a Veris preza
pela qualidade e pelo nome.
Olhamos 40 instituições, no
ano passado, oito em profun-

de faculdades na Costa Rica,
Honduras, Equador, Panamá.
Peru e Chile, a Laureate mos-
trou apetite, recentemente,
ao adquirir a Universidade
Tecnológica de México (Uni-
tec) e assumir a liderança do
mercado local de ensino su-
perior privado - agora, tem
40 campus e cerca de 120 mil
alunos. No embalo, adquiriu
também a Universidade Latina
e a Universidade Americana,
ambas na Costa Rica.

Outro grupo dos Estados
Unidos, com manifestos in-
teresses na região, o Apollo,
teria feito proposta de mais de
R$ 2 bilhões pela Universidade
Paulista (Unip), a maior em-
presa privada do País na área
de ensino superior - a compa-
nhia teria, atualmente, pouco
menos de 200 mil alunos.
Mas, o negócio acabou não
se concretizando - procurada
por América Economia, a Unip

2006, o governo anunciou
proposta de reforma univer-
sitária, ainda não aprovada,
que prevê um limite de 30%
a participação de capital in-
ternacional nas empresas de
ensino superior no Brasil, a
exemplo do que acontece em
Outros setores considerados
estratégicos, como aviação
e mídia. E existem propostas
ainda mais radicais, como a
do deputado Ivan Valente,
que pede a proibição de in-
vestimentos estrangeiros no
setor. Algo a se acompanhar
de perto.

Certo mesmo, porém, é que,
com ou sem a participação
de capital internacional, as
companhias de ensino supe-
rior brasileiras, finalmente,
parecem estar se graduando
em negócios.
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