
A Anhanguera Educacional Partici-
pações anunciou no domingo a
compra da Universidade Bandeiran-
te de São Paulo (Uniban) pelo valor
de R$ 510 milhões, a maior transa-
ção já identificada no setor de edu-
cação do Brasil. De acordo com o di-
retor-executivo da Anhanguera,
Alexandre Dias, a negociação colo-
ca o grupo entre os três maiores do
mundo e não deve ser a última.

“Estamos mais focados em inte-
gração das instituições adquiridas,
mas isso não significa que não va-
mos fazer nenhuma outra aquisi-
ção, dada a atratividade de muitos
negócios no Brasil”, afirma o execu-
tivo em entrevista ao BRASILECONÔMI-
CO. “Temos várias conversas em an-
damento, no entanto nenhuma tem
o tamanho da Uniban”, diz.

A negociação com a Uniban, que
foi discutida por seis meses, envol-
ve R$ 382 milhões pelo controle da
instituição mais R$ 128 milhões por
três imóveis. A universidade detém
54,7 mil alunos e 13 campi, sendo
dez no estado de São Paulo, dois no
Paraná e um em Santa Catarina.

De acordo com Dias, com o negó-
cio, a Anhanguera passa a ter mais
de 400 mil alunos e 70 câmpi. Além
de maior instituição privada de ensi-
no superior no Brasil, ela se transfor-
ma em líder da Grande São Paulo.
Com as novas compras que deve fa-
zer no mercado nos próximos anos
mais o crescimento orgânico de es-
tudantes matriculados, a Anhangue-
ra pretende alcançar 1 milhão de alu-

nos já nos anos de 2014 e 2015.
Assim que esta aquisição receber

o aval das autoridades do setor edu-
cacional, a marca Anhanguera será
implementada. A instituição preten-
de manter os programas de inter-
câmbio da Uniban, bem como os
currículos, que serão revisados con-
forme a entrada de novos calouros
à universidade.

As aquisições integram a história
da Anhanguera, grupo que nasceu
no interior de São Paulo em 1994.
“Chegamos à capital de São Paulo
com ‘chapéu de palha’, mas com or-
gulho de trazer um modelo de for-
tes investimentos em educação”,
afirma Dias. Desde o final de 2006,
com a abertura do capital na bolsa
de valores, a companhia já com-
prou 40 instituições, totalizando
contingente de 250 mil alunos.
“Desde o início do processo de aqui-
sição, fizemos investimentos supe-
riores a R$ 2 bilhões no setor educa-
cional”, conta o executivo.

Neste ano, a companhia vem
comprando rivais com recursos de
uma emissão de ações de 2010, em
operação de cerca de R$ 840 mi-
lhões. Com o dinheiro, foram adqui-
ridas oito instituições. Dias acredita
que a nova compra será vista como
positiva pelos investidores de bolsa
- que detêm 67% das ações da com-
panhia, sendo que o restante é do
Pátria Investimentos. “A compra
faz parte de um plano de crescimen-
to no qual o investidor já vinha apos-
tando”, pondera. ■ Flávia Furlan

Uma chance de ouro
para Dilma
A viagem da presidente Dilma Rousseff aos EUA, ini-
ciada nesta segunda-feira, tem todos os elementos pa-
ra se tornar um evento fortemente midiático com pin-
celadas históricas. Nos quatro dias em que passará em
solo americano, ela se tornará a primeira mulher a
abrir a Assembleia Geral da ONU, terá uma audiência
com Barack Obama, se reunirá com o colega francês
Nicolas Sarkozy e será uma das protagonistas no even-
tual pacote de ajuda dos Brics à economia europeia.
Mas o périplo também pode ser a oportunidade para a
presidente se tornar protagonista no cenário interna-
cional e esclarecer qual é, afinal, a linha de sua políti-
ca externa. Até agora, o Planalto deu sinais desencon-
trados e até contraditórios a respeito do assunto. Veja
o caso do Irã. Em novembro de 2010, a ONU conde-
nou o Irã por decidir apedrejar uma mulher que teria
cometido adultério. O governo do presidente Lula se
absteve. Dias depois, Dilma, já eleita e antes de tomar
posse, criticou a posição brasileira, em entrevista ao
jornal Washington Post. Em diversos momentos, Dil-
ma também afirmou com veemência sua defesa intran-
sigente dos direitos humanos, recordando sua própria
biografia, marcada por prisões ilegais e torturas bárba-
ras que sofreu durante a ditadura militar no Brasil. Aí,
milhares de pessoas tomaram as ruas de países do
Oriente Médio e passaram a protestar contra as ditadu-
ras ali instaladas. Uma repressão brutal tentou silen-
ciar os manifestantes e deixou uma sucessão de mor-
tes. E o que faz o governo Dilma? Em momento al-
gum, condenou claramente os ditadores que comanda-
vam o massacre a civis desarmados.

A posição a respeito do governo de Muamar Kada-
fi, o ditador líbio, foi ainda pior. O Itamaraty não con-
denou os massacres promovidos por Kadafi e tam-
pouco fez qualquer esforço para se aproximar dos re-
beldes, que, até segunda ordem, têm claro apoio po-
pular em seu objetivo de derrubar um regime sangui-
nário e corrupto de mais de quatro décadas. Há ain-
da a questão de Cesare Battisti, condenado na Itália e
libertado no Brasil. Dilma não se manifestou publica-
mente, mas agora já admite que pode abrir negocia-
ções com a Itália sobre o assunto.

Diante desse vaivém, cabe a pergunta: afinal, qual a
política externa da presidente? A viagem aos Estados
Unidos lhe dá uma excelente oportunidade de respon-
der a essa questão. Ali, ela terá, mais de uma vez, o fó-
rum adequado para isso. Terá também o público ideal
para ouvi-la dissertar sobre o tema, com líderes inter-
nacionais de primeiro escalão e jornalistas de todas as
partes do mundo. Além disso, o Brasil tem sido cultua-
do no exterior pela bom momento econômico que vi-
ve. A viagem da presidente Dilma é a oportunidade
que raramente o Brasil teve para definir claramente
sua política externa e, mais do que isso, tornar-se um
protagonista no cenário político internacional. ■
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APETITE COMPROVADO

Instituição gastou R$ 732 mi em 2011

Fonte: Anhanguera Educacional
*Nem todo o montante será desembolsado neste ano

R$ 732,3 milhões

MARÇO
União de Ensino Superior de Ciência Tecnologia
e Saúde (Brasília-DF)
R$ 2,2 milhões

Faculdade Uirapuru e Instituto Manchester 
Paulista de Ensino Superior (Sorocaba-SP)
R$ 5,1 milhões

Faculdade Anchieta e Faculdade de Tecnologia 
Anchieta (São Bernardo-SP)
R$ 74,8 milhões

ABRIL
Faculdades Integradas Torricelli (Guarulhos-SP)
R$ 39 milhões

MAIO
Faculdade Metropolitana de Belo Horizonte
e Praetorium Instituto de Ensino (Belo Horizonte-MG)
R$ 40,3 milhões

JULHO
Universidade do Grande ABC (Santo André-SP)
R$ 56 milhões

Faculdade de Tecnologia Prof. Luiz Rosa (Jundiaí-SP)
R$ 5 milhões

SETEMBRO
Universidade Bandeirantes, Uniban (SP, PR e SC)
R$ 510 milhões

Total das aquisições de 2011*

R$ 840 milhões
Valor captado em 2011 para expansão

Negócioenvolveu
R$510 milhões,
13campie
54milestudantes
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 19 set. 2011, Primeiro Caderno, p. 40.
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