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Depois de um forte período de fusões e aquisições no setor de ensino privado nos últimos dois 
anos, o ano de 2012 deverá sinalizar um ano de acomodação neste mercado, com um cenário 
curioso: haverá um ciclo maior de oferta de instituições privadas que estão em busca de serem 
adquiridas, porém maior cautela por parte das holdings, como as quatro instituições líderes de 
capital aberto que fazem parte deste segmento: a Anhanguera Educacional, a Estácio 
Participações, a Kroton Educacional e a SEB S.A. 
 
Estas redes, acreditam especialistas, têm a tendência de passar os próximos doze meses em 
período de análise e maturação das redes que foram adquiridas para, aí sim, em 2013 retomar 

as compras no segmento, mas com enfoque mais regionalizado, ou seja, uma verdadeira briga 
territorial, como já aconteceu com outros segmentos que vivenciaram troca de bandeiras.  
 
Afinal, tudo indica que ainda há um espaço enorme de crescimento neste sentido, com o 
aumento do número de escolas e a maior procura principalmente por conta da entrada dos 
alunos das classes C e D, de olho no diploma acadêmico para ampliar as oportunidades 
profissionais, inclusive com planos de aquisição das pequenas e médias principalmente no 
norte e nordeste brasileiro, cravando uma briga territorial por mais alunos.  
 
Pouco tempo depois da última grande cartada do setor -a Anhanguera comprar a Uniban por 
R$ 510 milhões-, as empresas deverão, sim, continuar em busca de novos negócios para 
consolidação nos próximos anos. "Não paramos nunca de procurar boas oportunidades, nesse 
momento, conversamos com pelo menos 35 universidades que nos interessam e que podem 
resultar em negócios para 2012", afirmou Carlos Lazar, diretor de Relações com Investidores 

(RI) da mineira Kroton Educacional.  
 
Ainda mais otimista parece a analista da consultoria Educon Suzane Gallardi. De acordo com a 
analista, um processo de desaceleração poderá acontecer no último trimestre de 2012, para as 
empresas reorganizarem seu caixa, mas ela diz não ver "um período de desaceleração nos 
próximos dez meses, contando de agora", afirmou. 
 
"Por volta de setembro de 2012, quando as empresas de capital aberto estiverem no terceiro 
balanço, e fechando as previsões para 2013 é possível que as aquisições esfriem, mas isso 
depois de nove meses muito intensos", estima a consultora.  
 
O caráter das negociações, acredita a analista, estará mais voltado às pequenas e médias. 
"Com o setor semipolarizado é difícil esperar grandes negociações, como a da Anhanguera e 
Uniban, mas é muito preciso afirmar que as pequenas e médias serão assediadas pelas 

grandes", diz a analista, que continua: "É chegada a hora da briga territorial entre as 
universidades, processo parecido com o que aconteceu no varejo farmacêutico, quando, na 
década de 1990, as farmácias menores, de bairro, quase sumiram." 
 
O foco da empresas, especula a analista, deve ser a Região Norte e Nordeste. "Sem dúvida ali 
existe um mercado e tanto, e as gigantes já o perceberam. Some ao crescimento da classe C, 

que agora chega à faculdade, o maior acesso à Internet e você tem um potencial ilimitado 
para cursos a distância naquela região", estima. 
 
Para Alessandro Mendes, professor do Ibmec-DF, e especialista em Instituições de Ensino 
Superior (IES), o processo será menos otimista que o previsto por Gallardi, mas ainda sim 
promissor. "Acredito que depois de um ano de grandes transições é possível que as empresas 
façam pequenos negócios em 2012, para arrumar a casa, acertar caixa e captar mais dinheiro; 

2013 deve ser um ano mais forte que 2012, equivalente a 2011", diz. 
 
Mendes lembra, ainda, que apesar da grande oferta de universidades a serem vendidas, 
principalmente as particulares, é preciso muita calma para fechar negócio.  
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"Se você é um médio empresário, com uma gama de cursos oferecidos de maneira regional, o 
caminho para despertar o interesse das grandes, primeiro, é estar em ordem legal, e 
devidamente credenciado", acentua, e continua: "O processo de escolha é muito acirrado, 
porque a oferta de universidades regionais ainda é extensa", detalha o professor do Ibmec.  
 
Da mesma opinião partilha Lazar. "Temos um perfil definido de instituições que nos 
interessam, e é em cima delas que trabalhamos, depois de um longo período de estudo, 
escolhemos as 35 que nos interessavam efetivamente, como negócios", diz.  
 
Segundo cálculos de Mendes, o Brasil tem mais 30 ou 35 instituições de ensino qualificadas 
como adequadas para aquisição das grandes. "Temos, no máximo 35 IES inteiramente aptas a 
serem compradas", enumera, e prevê: "Não podemos esquecer do inverso, que são fundos 

estrangeiros que estão aumentando participação e levando fatias maiores das três do setor 
que possuem capital aberto."  
 
Outro lado 
 
Em meio àqueles que acreditam na sedimentação do setor com relação a possíveis novos 
negócios de aquisição, desponta também uma parte do segmento que acredita que a compra 
de instituições menores pelas grandes ainda não continua aquecida porque a oferta é maior do 
que a demanda, ou seja, são muitas as redes de universidade que querem ser vendidas, mas 
que não encontram players no mercado para realizar essas transações. "Não devemos encarar 
o cenário atual como um momento de consolidação até mesmo porque muitos negócios podem 
ainda acontecer no curto prazo", diz Mendes.  
 
"Acontece que depois de um grande movimento de compra, as grandes empresas do setor 

estão reorganizando seu caixa para poder partir de maneira mais segura para novos 
investimentos, além de sentir como está o mercado depois de tantos negócios. Isso leva um 
certo tempo", conta o professor Gabriel Mario Rodrigues, presidente do Fórum das 
Universidades, grupo porta-voz das principais instituições do Brasil. Os valores pedidos por 
estas empresas à venda também são um entrave a novas aquisições, aponta Rodrigues. "Estão 
pedindo mais que o valor com que os compradores podem arcar." 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 26, 27 e 28 nov. 2011, Primeiro Caderno, p. A9. 
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