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Após uma disputa acirrada, onde competiram três grandes instituições de educação superior 
(IES) de São Paulo, o grupo paranaense Campos Andrade, fechou a compra da Universidade 
Ibirapuera (Unib), criada há 40 anos. A Unib passa há alguns anos por um processo de 
deterioração financeira que levou ao não pagamento dos funcionários e a redução de 12 mil 
alunos, em 2006, para a marca de seis mil estudantes, segundo apurou a Gazeta Mercantil.  
 
O negócio foi fechado no último dia de Carnaval e na segunda-feira da semana passada o 
grupo paranaense, que possui quatro instituições de ensino com 18 mil alunos, assumiu a 
instituição.  
 
A Unib é mais uma das inúmeras entidades educacionais brasileiras que passam por 
dificuldades para se manter. Só no ano passado, um levantamento feito pela consultoria 
Cypress, mostra que um grupo de sete empresas - a maioria com ações no mercado - adquiriu 
33 faculdades (ver infográfico), com recursos superiores a R$ 300 milhões, ou uma média de 
R$ 5,5 mil por aluno. Isso sem contar o crescimento orgânico na abertura de novos campi e 
uma forte disputa por alunos. Redução de preço nas mensalidades, bolsas de estudos do 
governo federal do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Financiamento Estudantil 
(Fies), sem contar o recente interesse dos bancos privados em criarem linhas de crédito para 
universitários, tornaram o acesso ao curso superior mais atrativo, garantindo a demanda e 
também a sobrevida para muitas empresas que estavam à beira do colapso.  
 
Mas esses esforços não parecem ser suficientes. Não é à toa que o momento é de 
consolidação. "As entidades precisam de escala para sobreviver", diz Fábio Matsui, sócio da 
Cypress. "Uma faculdade com dois mil alunos não tem condições de oferecer o padrão 
tecnológico de uma rede estabelecida em nível nacional."  
 
De acordo com o levantamento da Cypress no censo do INEP de 2006, o Brasil contava com 
2,2 mil instituições, sendo que, apenas 200, são públicas. Trata-se de empresas familiares, 
cuja a grande maioria (84%) são de pequeno e médio porte, com infraestrutura para receber 
apenas dois mil alunos. "As grandes redes trabalham com maior escala, reduzindo seus custos 
com maior oferta de cursos, e-learning e, até mesmo, a verticalização de serviços como a 
criação de editoras", conta Matsui. O consultor diz estar ciente da polêmica que a discussão 
sobre o "apostilamento" tem no meio acadêmico, mas se diz otimista com a prática: "É uma 
forma útil e transparente de baratear custos e favorecer os alunos."  
 
Matsui também rebate as críticas sobre o grande número de cursos existentes no País e que, 
em parte, poderia ser responsável pela dificuldade financeira das entidades. "O Brasil tem um 
dos menores índices de escolarização do mundo, apenas 20% dos estudantes entre 18 e 24 
anos estão matriculados no ensino superior", diz. Os países com maiores índices de 
escolarização nesta faixa etária são Coréia do Sul (89%), Finlândia (87%) e Estados Unidos 
(82%). A Rússia, companheira do Bric, tem 68% de escolarização, enquanto os China e Índia 
ficam com as piores posições, 29% e 11%, respectivamente.  
 
"Ainda há muito potencial para crescimento frente a demanda de alunos, que deve aumentar, 
porque ainda falta capacitação no Brasil", avalia Matsui. Aliás, para ele, a crise financeira 
mundial não é tão ruim assim. "Essa parada é uma oportunidade para o País melhorar os 
investimentos em capacitação , não teríamos condições de crescer na proporção desejada do 
jeito que estávamos."  
 
E para fazer frente à nova demanda, a solução, acredita Matsui é a criação de redes nacionais. 
"Temos muitas empresas à venda, mas um problema de contingências enorme que está 
impedindo diversos negócios."  
 
Segundo o professor José Campos Andrade, proprietário do grupo que leva seu nome, esse 
não é o caso da Unib. "A universidade não tem um grande passivo - chega a R$ 20 milhões - e 
a maior parte dele está renegociado", diz. O plano é promover uma ampla reestruturação para 



que a Unib volte a ser competitiva. "O problema da Ibirapuera é que ela possuía excesso de 
departamentos, que é bom para uma empresa, mas não para uma universidade, e só com a 
extinção deles e com a sinergia com as nossas outras universidades vamos cortar despesas 
suficientes para retomar seu crescimento", afirma Andrade.  
 
Reestruturação  
 
Os planos para a Unib são ambiciosas. Na área educacional, a ideia é reposicionar a 
instituição: "Ela não foi construída e nem tem instalações para trabalhar com as classes E e D. 
Vamos elitizá-la promovendo uma reestruturação por áreas, tornado-a forte em saúde, 
educação e negócios". A primeira medida da nova gestão será a criação, ainda em 2009, de 
um doutorado em Odontologia, e dois mestrados, um em Administração e outro em Educação. 
"Num próximo passo vamos investir em doutorados em Direito, Administração e Educação", 
diz Campos Andrade.  
 
O empresário afirma também que, na área pedagógica, a instituição não tem problema e seu 
corpo docente é altamente qualificado para enfrentar a reestruturação que está propondo. "O 
problema era o setor administrativo muito inchado e o foco errado num mercado sem poder 
aquisitivo. Havia salários atrasados, mas era um problema apenas parcial porque sempre há os 
que recebem em dia. Paguei os meses de novembro e fevereiro e negociei com o sindicato um 
parcelamento em 11 vezes dos meses de dezembro e janeiro. Mas, desde já, digo que vamos 
antecipar isso para deixar os professores felizes."  
 
José Campos Andrade disse também que já está procurando grupos empresariais de São Paulo 
para providenciar parcerias, com as quais quer reforçar a área de negócios da instituição de 
ensino. "Não há como melhorar este setor sem a ajuda e de empresas", relatou.Sucessão 
familiar  
 
O presidente do Sindicato dos Professores de São Paulo (Sinpro), Luiz Antônio Barbagli, 
acompanha de perto o processo de compra e venda de instituições de ensino e segundo ele, os 
problemas não estão só no ensino superior. "Diversos colégios tradicionais, como o Anglo 
Latino e o Pequenópolis (ambos de São Paulo) também saíram do mercado", afirma Os 
problemas: sucessão familiar. "Essas empresas não conseguem sobreviver à segunda 
geração."  
 
As queixas são sempre as mesma, diz Barbagli, "como são empresas sem fins lucrativos, não 
podem procurar recuperação judicial", por isso, ficam perdidas em meio às dívidas trabalhistas 
e dívidas com impostos. Nesta mesma linha, "saíram do mercado a Faculdades Piratininga e a 
Faculdade Anglo Latina."  
 
"A maioria das universidades ainda não passou pelo processo de sucessão, por isso, os 
problemas ainda estão por vir", afirma. Para ele, a solução não é a criação de uma nova linha 
de crédito para empresas de ensino superior. Barbagli acredita que a melhor saída é continuar 
oferecendo bolsas de estudo. "Ao invés de o governo abrir linhas de crédito para 
universidades, é melhor dar o dinheiro para os estudantes e que eles escolham onde desejam 
estudar", diz. Já do lado das empresas, a solução para sobreviver aos tempos difíceis é 
profissionalização: "Em médio prazo, empresas profissionalizadas como as que lançaram ações 
em bolsa, acabam tendo uma nova relação com o mercado. Questões sobre lucro na educação 
não são o problema, desde que os alunos tenham ensino de qualidade e os professores uma 
remuneração adequada."  
 



 
 
Fonte: Gazeta Mercantil, São Paulo, 10 mar. 2009, Empresas & Negócios, p. C7. 


