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Prestes a abrir o capital, o Sistema
de Ensino Universitário, adquiri-
do em agosto pela Buffalo Investi-
mentos, prepara uma estratégia
agressiva para conquistar sua fatia
no mercado de educação do país.
A empresa identificou 70 oportu-
nidades de aquisições, e negocia
com 15 empresas. Somadas à for-
ça do Universitário, elas repre-
sentam 25% do mercado, diz Ale-
xandre Scolfaro, presidente da
empresa. A primeira compra deve
ser fechada neste ano, mas não
sem uma boa disputa.

A consolidação do mercado,
puxada pelas primeiras empresas
abertas do setor — Anhanguera,
Estácio, Kroton e SEB —, tomou
novo impulso este ano, após uma
breve parada devido à crise finan-
ceira internacional. Até setembro,
foram realizadas 14 fusões e aqui-
sições na área de educação, con-
tra nove do mesmo período do
ano passado, segundo dados da
consultoria KPMG. A novidade é
o interesse das grandes editoras e
universidades pelo segmento de
sistemas de ensino, ou seja, de
fornecimento de apostilas e ou-
tros materiais didáticos para ins-
tituições públicas e privadas.

Em julho, a Abril Educação
comprou o Anglo; e a inglesa
Pearson, parte da SEB. Segundo o
consultor Ryon Braga, as fusões e
aquisições deste ano foram os
maiores negócios da área nos últi-
mos 24 meses. E a expectativa é
que outros grupos internacionais
como Laureate International, De-
Vry e Whitney Systems, que já
têm participação em empresas no
país, também acelerem o cerco às
concorrentes menores.

Scolfaro afirma que está ciente
da disputa, mas que “não é preci-
so entregar o mercado de educa-
ção para grupos internacionais”.
Ele prevê investir R$ 900 milhões
para conquistar 300 mil alunos
em um ano. O Universitário Sis-
tema Educacional foi criado em
1962 como cursinho pré-vestibu-
lar por professores da Escola Poli-
técnica da Universidade de São

Paulo. Hoje, tem tíquete médio de
R$ 350 e prevê passar de um fatu-
ramento de R$ 15 milhões em
2010 e 15 mil alunos, para R$ 130
milhões com as novas empresas.

Cursos técnicos e na área de
idiomas também estão no radar
do grupo, mas o foco são os siste-
mas de ensino, metolodologias
que nasceram dos cursos pré-
vestibulares. “O cursinho foi
criado para resolver uma anomalia
do ensino brasileiro: o vestibular,
que é elitista e focado em conteú-
do”, diz Scolfaro. Mas, em contra-
partida, foi dessa anomalia que
nasceram os pacotes metodológi-
cos que agora estão à venda. “As
bandeiras cresceram e foram
agregando aos seus materiais for-
mação para professor e procedi-
mentos de gestão, tornando-se
métodos eficientes de ensino e
adotados por muitas escolas par-
ticulares”, diz. Mas o objetivo da
empresa é chegar ao ensino públi-

co, no qual, segundo Scolfaro, está
90% do potencial de negócios.

A estratégia da rede é posicio-
nar algumas marcas de sistema de
ensino exclusivamente para as es-
colas da rede pública. Mas con-
quistar as secretarias municipais
de ensino não é uma tarefa sim-
ples. “As secretarias não têm cul-
tura de comprar metodologia”,
afirma. Por isso, o Universitário
montou uma equipe que vai
orientar prefeituras de como con-
seguir recursos do Fundeb para
investir na melhoria da educação.

Scolfaro garante que, apesar
das críticas de que apostilas pron-
tas engessam a aula, elas fazem
com que as instituições de ensino
possam se voltar para uma maior
programação do conteúdo das
aulas. “Hoje temos uma integra-
ção on-line que faz com que os
professores possam montar suas
aulas pela internet, e adaptar o
material ao seu ritmo”, diz. ■

Grupo Universitário busca 25% do
mercado de metodologias de ensino
Aquisições compõem estratégia para enfrentar concorrentes na venda de apostilas e materiais didáticos

Henrique Manreza

ÚLTIMAS NEGOCIAÇÕES

Anglo
O sistema de ensino mais
tradicional do país foi adquirido
em julho pela Abril Educação,
dona da Ática e Scipione por um
valor estimado em R$ 600 mi.

SEB
Foi adquirida em julho pelo
grupo editorial Pearson, dono
do jornal Financial Times e da
revista The Economist, por um
aporte inicial de R$ 613,3 milhões.

Universitário
Comprado em agosto pelo fundo
Buffalo, por meio de fundo de
investimento de participações,
por R$ 72,5 milhões. Empresa vai
abrir capital dentro de seis meses.

Alexandre Scolfaro, diretor presidente
do Universitário: cursos e idiomas
também estão no radar da empresa

QUALIFICAÇÃO

Ciee abre 44 vagas para curso gratuito
na área de tecnologia da informação
O Centro de Integração Empresa-Escola (Ciee) oferece 44 vagas do curso
Cisco IT Essentials, oferecido gratuitamente a jovens estudantes em
parceria com a Cisco/Ainet/CTT Brasil. A formação permite identificar
problemas e aplicar soluções para instalação, manutenção preventiva
e consertos de computadores de mesa e laptops. As inscrições para
o processo de seleção vão até 13 de outubro, pelo site www.ciee.org.br.

INCLUSÃO DIGITAL

Apenas 28% das crianças brasileiras
já navegaram na internet
Uma pesquisa realizada pelo Centro de Estudos sobre as Tecnologias
da Informação e da Comunicação indica que 57% das crianças
brasileiras já usaram computador, mas apenas 28% acessaram a internet.
O celular, por outro lado, foi usado por 65% das crianças de 5 a 9 anos
e 14% têm um telefone. O aparelho é usado principalmente para jogos
(88%), comunicação (64%); e para ouvir música (60%).

Ricardo Stuckert

“O cursinho foi
criado para resolver
uma anomalia
do ensino brasileiro:
o vestibular, que
é elitista e focado
em conteúdo

Alexandre Scolfaro
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Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 8, 9 e 10 out. 2010, Primeiro Caderno, p. 54.
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