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Compra da Uniban pela rede de ensino, que será apreciada pelo órgão de defesa da concorrência, marca tendência de concentração 
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A aquisição da Uniban pelo gru-
po Anhanguera Educacional é o 
marco de que mais um setor pas-
sa pelo processo de consolida-
ção. A negociação, que permiti-
rá a Anhanguera um aumento 
de três pontos percentuais em 
sua participação de mercado, 
que chegará a 8%, ainda passa-
rá pelo Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica (Ca-
de). Segundo Alexandre Dias, 
presidente do grupo Anhangue-
ra, o órgão não deverá fazer res-
trições à operação. "Este é um 
mercado pulverizado e vai se in-
tensificar nos próximos anos". 

A negociação é a maior já fei-
ta pelo grupo. O valor da transa 
ção foi fechado em R$ 510 mi-
lhões, sendo que 50% foi pago à 
vista e o restante será parcelado 
nos próximos 24 meses. 

De acordo com Alexandre Pie-
rantoni, sócio da área de fusões 
e aquisições da consul tor ia 
PwC, os grandes grupos educa-
cionais e a nova classe média, 
são atrativos para investimen-
tos de grandes grupos. "O priva-
te equity é a estratégia para a 
consolidação do setor", afirma. 
Exemplos disso são universida-
des como a Estácio de Sá, que te-
ve parte de seus investimentos 
comprados pela GP Investimen-
tos, a Kroton, com a Advent In-

ternational, a Anhembi Moram -
bi, com o grupo Laureate Educa-
tion e a própria Anhanguera, 
que recebeu investimentos da 
Pátria Investimentos. 

"A consolidação do setor per-
mite ganho de sinergias opera-

cionais, como a alavancagem 
de cursos", afirma Pierantoni. 
Na avaliação do especialista, as 
negociações podem ocorrer 
com outros players, como a 
Unip, que por ser independen-
te, é alvo de procura. • 

Fusões e aquisições na área de educação, que envolve todos os níveis 

das redes de ensino, inclusive cursos de idiomas e profissionalizantes 
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