
MERCADO

setor de ensino superior pri-
vado no Brasil sofreu mu-
danças radicais. De 2007
até o primeiro trimestre

de 2009, foram registradas 78 fusões
e aquisições de instituições de ensino
superior. Atualmente, 15 grupos detêm
30% do mercado, sendo que, em 2006,
esses mesmos grupos representavam
16,2% das instituições do país. Esse
movimento ainda deve continuar, com
a concentração de 50% do mercado por
esses 15 grupos até 2012, conforme
previsão de Ryon Braga, presidente da
Hoper Educacional, empresa especia-
lizada em consultoria de marketing e
planejamento estratégico para institui-
ções de ensino. Segundo o consultor, os
grupos educacionais já falam, inclusive,
em fazer negócios entre eles mesmos.

Do início da consolidação do setor
até o primeiro trimestre de 2009, as
fusões e aquisições movimentaram
cerca de R$ 2 bilhões. Em 2007, fo-
ram realizadas 19 aquisições e no ano
seguinte esse número pulou para
52 negócios, um histórico
aumento de 274%. En-
tre as fusões e aquisi-
ções mais importantes
desde o negócio que
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inaugura a consolidação do setor - a
compra da Universidade Anhembí-
Morumbi pela Laureate, em 2006 -,
Ryon destaca a aquisição da Uniderp
pela Anhanguera por cerca de R$ 240
milhões. "Foi importante e surpreendeu
inclusive o MEC, por ser considerada
uma das três melhores universidades
privadas do país." Outros destaques são
a compra da Radial pela Estácio por RS
70 milhões, devido à "luta" da Estácio
para entrar no mercado paulista; a com-
pra da Universidade Potiguar (UnP)
pela Laureate; a compra da Faculdade
Nordeste (Fanor) pelo grupo DeVry (a
primeira IES a abrir capital no mundo)

por US$40 milhões e a compra do
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Grupo Dom Bosco pelo SEB (COC),
um dos maiores sistemas de ensino do
Brasil. Além disso, o consultor destaca
os aportes de investidores financeiros
em instituições de ensino, cujo dinheiro
é destinado diretamente ao desenvol-
vimento do negócio: a entrada da GP
na Estácio, com 20% de aquisição,
"por ser um grande grupo de capital
aberto detentor das Lojas Americanas,
Submarino, entre outras" e a aquisição
de 20% do Grupo Maurício de Nassau
no Nordeste pela Cartesian.

O crescimento de apenas 0,47%
no número de novas instituições no
país em 2007 não tem relação com as
fusões e aquisições, segundo Ryon.
"É uma questão demográfica e de
renda no país. A demanda reprimida
se esgotou. A taxa de crescimento
orgânico agora vai permanecer entre
2% e 3% ao ano", avalia.

om o advento da crise fi-
nanceira internacional, a
movimentação do mercado
sofreu um desaquecimento.

No primeiro trimestre de 2009 foram
registradas apenas seis aquisições, contra
12 efetuadas no mesmo período de 2008.
Na opinião de Ryon, não foi o dinheiro
que diminuiu. Segundo ele, ainda há
cerca de US$ l bilhão disponível para
aquisições e fusões. "A crise veio em boa
hora para quem compra. Os compradores
estão usando a crise como momento de
espera para ver o que vai acontecer. Antes
da crise, o ágio girava entre 30% e 40%
a mais do que as instituições valiam real-
mente. Quem tinha a casa mais ou menos
arrumada sempre tinha uns cinco ou seis
interessados", analisa o consultor.

O que mudou foi o ritmo e o perfil das
operações, que não devem parar. "Agora
o mercado está mais seletivo. O que vale
é o porte, o portfólio, a localização, a
estrutura econômico-financeira-opera-
cional e a projeção de resultados. A crise
praticamente interrompeu as aquisições.
O mercado ainda não está baixando os
preços. Os compradores estão apenas
aguardando a hora certa", diz.

Segundo ete, mesmo instituições
que não têm uma gestão bem estru-

turada e cujos ativos não pagariam as
dívidas estão sendo vendidas por apre-
sentarem vantagens estratégicas. "Elas
são compradas mesmo assim, pois o
ativo é a autonomia universitária, a
possibilidade de criar negócios sem au-
torização prévia do MEC. Muitas ainda
serão compradas dessa maneira. Entre
as de grande porte, umas 20 e entre as
médias e pequenas, calculo que mais de
200 negócios terão esse perfil."

Mesmo com o intenso número de
negociações nos últimos dois anos,
Ryon acredita que o movimento pode-
ria ter sido maior. "Para cada negócio
que deu certo há três frustrados por
questão de transparência ou por se
tratar de instituições 'incompráveis4,
cujas dívidas são iguais a mais de
dois anos de faturamento". Segundo
ele, hoje há 38 instituições de ensino
superior 'incompráveis' com mais de
três mil alunos.

De acordo com os seus dados, 10%
do mercado atual é composto por
instituições que têm condições para
competir com uma estrutura financeira,
econômica e operacional saudável ou
seja, profissional. Outros 30% estão se
profissionalizando e 60% não cuidam da
gestão. "Essas, derradeiramente, vão ter
de encarar a venda como única alterna-
tiva", acredita o consultor. Segundo ele,
da metade de 2008 até hoje, entre 25 e
30 instituições fecharam no Brasil.

Por isso, ele aposta num crescimento
grande da profissionalização, da quali-
ficação de gestores e da transparência
financeiro-contábil para os próximos
anos. Entre os atuais atores do merca-
do, ele acredita que cinco instituições
de ensino superior irão se destacar
como competidores, profissionalizando
a gestão e abrindo capital: a Iuni, com
53 mil alunos no Centro-Oeste, Norte
e Nordeste; o Grupo Anima, com 32
mil alunos, que derem o Centro Uni-
versitário Uma, em Belo Horizonte, a
UniBHeUnimonteem Santos; aVeris
Educacional (Ibmec e outras), com 15
mil alunos, faturamento alto e pós-
graduação; as Faculdades Maurício de
Nassau, com 26 mil alunos, e o grupo
DeVry, com 12 mil alunos. '
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