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A rede americana Laureate International Universities, grupo que controla instituições de ensino 
superior em várias regiões do mundo e acaba de aumentar sua participação na Anhembi-
Morumbi, está em negociações avançadas para comprar a Faculdade Boa Viagem, pertencente 
ao grupo BV, do Recife. Fundada há apenas nove anos e com cerca de 6 mil alunos, o valor de 
mercado da Faculdade Boa Viagem é de aproximadamente R$ 36 milhões, de acordo com 
fontes ouvidas pelo Valor.  
 
O objetivo da Laureate é entrar com mais força na capital pernambucana. A empresa já está 
presente em Jaboatão dos Guararapes, região metropolitana de Recife, com a Faculdade 
Guararapes, adquirida em 2007.  
 
A proposta, segundo fontes ouvidas pelo Valor, não envolve o Colégio Boa Viagem, que tem 
forte tradição na cidade. O grupo BV, dono do colégio e da faculdade, foi fundado em 1967 
pelo ex-capitão do Exército Ary Avellar Diniz.  
 
A negociação para a aquisição da Faculdade Boa Viagem reforça ainda mais a presença da 
Laureate no mercado brasileiro. Desde que desembarcou em território nacional em 2002 para 
sondar o potencial do país, a rede americana já realizou seis aquisições, com investimento de 
R$ 1 bilhão, afirmou Elizabeth Guedes, diretora do grupo Laureate no Brasil, em entrevista 
concedida ao Valor em julho deste ano.  
 
A primeira aquisição foi fechada no final de 2004 com a compra de 51% da faculdade 
Anhembi-Morumbi, em São Paulo, por cerca de R$ 160 milhões. Recentemente, a Laureate 
aumentou sua participação na Anhembi-Morumbi para 71% e a meta é chegar no próximo ano 
com 80% do controle. Uma das estratégias da rede americana é ter sempre o controle das 
faculdades adquiridas.  
 
Outra grande operação foi a compra do Centro Universitário do Norte (Uninorte) no ano 
passado, quando pagou cerca de R$ 200 milhões por 60% do controle da faculdade de 
Manaus. Até o momento, a Uninorte foi o maior negócio da Laureate no Brasil.  
 
Com 300 mil alunos nos 18 países em que atua, a meta da Laureate é ter 100 mil estudantes 
nos próximos anos no Brasil. A rede estaria de olho também em uma faculdade de Salvador.  
 
Além da Laureate, outro grupo de ensino americano presente no Brasil é o Whitney, que em 
2006 levou 50% da Faculdade Jorge Amado, em Salvador, por R$ 23,5 milhões. Em junho, o 
grupo paulista Objetivo, do empresário João Carlos Di Gênio, recebeu proposta de R$ 2,5 
bilhões de outro grupo americano, o Apollo, que se associou ao fundo americano Carlyle e 
chegou a prospectar no Brasil mais de 15 instituições de ensino nos últimos meses.  
 
Para competir com os grupos estrangeiros, instituições brasileiras de ensino buscam a bolsa de 
valores para captar recursos. As faculdades Anhanguera, Estácio de Sá, SEB e Kroton 
levantaram no ano passado R$ 1,9 bilhão na Bovespa para promover aquisições.  
 
Procuradas pela reportagem do Valor, a Laureate International Universities e a Faculdade Boa 
Viagem negaram, por meio de suas respectivas assessorias de imprensa, que estejam em 
negociação. (Com Lílian Cunha, de São Paulo, e Carolina Mandl, do Recife). 
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