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O Anglo, dono de cursos pré - vestibular e sistemas de ensino, está negociando seu futuro. O 
grupo educacional paulista está em conversações com instituições de ensino estrangeiras e 
nacionais e também fundos de private equity. "Estamos abertos a associações, mas pode ser 
também a venda do controle. Ainda não há nada concluído", disse Guilherme Faiguenboim, um 
dos sócios do Anglo.  
 
Nesse processo de negociação que já dura dois anos, a preferência de Faiguenboim é se 
associar a um grupo internacional para que o Anglo possa levar seu sistema de ensino para os 
países da América Latina e Estados Unidos. "Não estamos precisando de dinheiro. Nosso 
interesse é ter um parceiro para estender nossa atuação no exterior", disse o diretor. "O 
ensino público americano, por exemplo, é ruim e podemos levar nosso sistema de ensino, mas 
para isso precisamos de um parceiro que já atue lá fora", complementou. 
 
De acordo com Faiguenboim, o Anglo foi avaliado inicialmente em cerca de R$ 600 milhões 
pelo Crédit Suisse, que está assessorando o grupo educacional. Porém, segundo fontes ouvidas 
pelo Valor, essa quantia é considerada muito alta e estaria impedindo a conclusão do negócio.  
 
As instituições de ensino que já possuem sistemas de ensino como Positivo, Objetivo, COC 
(SEB) e Pitágoras (Kroton), entre outras, não estão participando das negociações para que não 
tenham acesso aos números estratégicos do Anglo.  
 
Fundado em 1975, o Anglo distribui suas apostilas para 300 mil alunos de escolas particulares 
e públicas. O faturamento do grupo é de cerca de R$ 130 milhões. 
 
O segmento de sistemas de ensino é um dos que vem gerando grande interesse do mercado. 
No ano passado, o SEB comprou o colégio Pueri Domus por conta do seu sistema de ensino e o 
fundo americano Advent adquiriu metade da Kroton, dona do Pitágoras.  
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 30 abr., 1 e 2 maio 2010, Empresas & Tecnologia, 
p. B4. 


