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Após seis meses de negociação, uma das transações mais esperadas do mercado de ensino 
superior foi concluída na sexta-feira. A mineira Kroton adquiriu a totalidade do capital da 
mato-grossense Iuni em uma operação envolvendo R$ 422 milhões. Desse total, R$ 192 
milhões serão pagos em dinheiro ao fundador do Iuni, Altamiro Galindo, que também ficou 
com 6,31% do capital da Kroton, que equivale a R$ 80 milhões. Além disso, a instituição de 
ensino mineira - cujo principal acionista é o fundo americano Advent e tem como um dos 
fundadores o ex-ministro Walfrido dos Mares Guia - assumiu uma dívida de R$ 150 milhões 
contraída pelo Iuni.  
 
A operação não incluiu duas importantes faculdades, a Uninorte (Acre) e a Uniron (Porto 
Velho), que têm outros sócios além da família Galindo. Juntas, essas unidades têm 10 mil 
alunos e representavam 15% da receita do Iuni.  
 
O fechamento do negócio representa a criação de uma instituição de ensino com receita líquida 
de R$ 622,2 milhões e 86 mil alunos no ensino superior. A Kroton atende ainda 265 mil 
estudantes do ensino básico que adotam o sistema de ensino (apostilas) Pitágoras. O Iuni foi 
disputado também pelos grupos americanos Apollo e Laureate e pelos fundos BR Educacional e 
Gávea  
 
"O que motivou a operação é que as duas instituições têm operações complementares 
geograficamente e, com a escala adquirida, há grande potencial de crescimento", disse 
Rodrigo Galindo, filho do fundador do Iuni, que continuará no negócio como vice-presidente 
executivo da Kroton. Seu pai, Altamiro, terá uma cadeira no conselho e atuará ao lado dos 
fundadores, Walfrido dos Mares Guia e os empresários Evando Neiva e Julio Cabizuca, que 
possuem cada um cerca de 9% do capital.  
 
"Com a escala que conquistamos vamos melhorar ainda mais nossa margem ebitda [sigla em 
inglês para lucro antes de juros, impostos, depreciações e amortizações]. Entre 2012 e 2013, 
a margem ebitda deve ser equivalente à do Iuni, que foi de 23,4% no ano passado", disse Luiz 
Kaufmann, presidente da Kroton. A margem ebtida da Kroton foi de 12,2% em 2009.  
 
Um dos pontos interessantes na operação é que não há sobreposição de faculdades. A Kroton 
tem 24 unidades nas regiões Sul e Sudeste e o Iuni conta com 16 faculdades no Centro-Oeste, 
Norte e Nordeste. "Também haverá troca de experiências na área acadêmica. O Iuni é forte 
em medicina e a Kroton em engenharia", disse Galindo. "Estamos muito satisfeitos porque no 
início era puramente uma venda e agora é praticamente uma fusão, o que é muito melhor 
porque eles trazem conhecimento e agregam valor à empresa", complementou Kaufmann.  
 
Na sexta-feira, a Kroton divulgou também seu balanço financeiro já com dados do Iuni. A 
instituição mineira encerrou o ano com receita líquida de R$ 352,9 milhões, uma alta de 
26,3% em relação a 2008. Porém, teve um prejuízo de R$ 8,1 milhões contra um lucro líquido 
de R$ 30, 5 milhões em 2008. O resultado negativo é reflexo basicamente de uma provisão de 
R$ 44,8 milhões de pagamentos não-recorrentes, que não serão mais apontados no próximo 
balanço, segundo Kaufmann.  
 
Já o Iuni encerrou o ano com aumento de 89% no lucro líquido, que somou R$ 32 milhões. A 
receita apresentou crescimento menor, de 16,5%, e ficou em R$ 269,3 milhões. "Além da 
melhora operacional, a nossa adesão ao Refis contribuiu para que tivéssemos um ganho 
financeiro, com o abatimento de juros e multas da dívida", afirmou Rodrigo. O Iuni parcelou 
seu débito tributário de R$ 67 milhões no Refis 4, programa do governo federal. 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 15 mar. 2010, Empresas & Tecnologia, p. B5. 


