
Educação deve voltar às compras a partir de 2010 
Mariana Segala 
 
Volume de aquisições das empresas de capital aberto e também das ainda fechadas pode até 
superar o do período pré-crise 
 
Os resquícios da crise financeira encaminham 2009 para o posto de ano mais fraco em 
aquisições pelas empresas do setor de educação desde que a primeira a Anhanguera 
Educacional estreou no pregão da BM&FBovespa, em 2007. Nem ela nem a Estácio 
Participações (as que mais foram às compras dentre as quatro companhias com ações listadas 
na bolsa) adquiriram um campus sequer neste ano. A expectativa dos especialistas, no 
entanto, é de que o movimento seja retomado a partir de 2010, até com mais força que teve 
no ano e meio que antecedeu o estouro da bolha da economia dos Estados Unidos. 
 
Ao divulgar o balanço do terceiro trimestre ontem, a Anhanguera afirmou que seguirá com seu 
plano de expansão em 2010, alavancada pela melhora das margens e da geração de caixa 
operacional. "Acreditamos que a Anhanguera adquira oito campi por ano", estima o analista de 
educação do Santander, Daniel Gewehr. A Kroton Educacional também deve se mexer, 
capitalizada por uma recente injeção de R$ 280 milhões feita pelo fundo Advent, que passou a 
deter 50% do capital da controladora da empresa. 
 
Do lado da Estácio, o ponto positivo para as compras é o caixa líquido de perto de R$ 220 
milhões, ainda remanescente dos recursos captados com o IPO há dois anos. "Já éramos 
grandes, por isso nosso foco de gestão tem sido arrumar a casa", diz o diretor financeiro da 
companhia, Lorival Luz. A profissionalização da gestão foi reforçada com a compra de uma 
fatia da Estácio pela GP Investimentos em 2008. "Deixando a plataforma pronta, podemos 
capturar os ganhos de sinergia se fizermos aquisições. O ano já está acabando, mas para 2010 
esperamos ter alguma coisa." 
 
Oferta de recursos 
 
De 2007 até a crise, as quatro empresas de capital aberto (que inclui a SEB) e outras 
consolidadoras fizeram perto de 100 compras, lembra o presidente da Hoper Consultoria, Ryon 
Braga. "O volume deve ser batido em 12 meses, pois há dinheiro na praça. Estimamos que os 
recursos para aquisições, de empresas abertas e fechadas, somem US$ 1,5 bilhão." Para o 
Santander, 15 empresas deterão, em cinco anos, mais de 50% da educação superior do país, 
frente aos atuais 27%. 
 
Aliado à consolidação, o crescimento do mercado de educação tende a beneficiar o setor na 
bolsa. As matrículas no ensino superior devem crescer 5,3% ao ano até 2013 e as receitas, em 
torno de 10%, pelas estimativas do Santander. 
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