
A ascensão da classe C e os seus 

anseios de formação universitária 

estão mudando a cara do ensino superior 

no Brasil. Universidades menores, com 

poucos cursos, estão sendo incorpora-

das por grandes grupos, muitos deles 

estrangeiros, que concentram no país seus 

planos de expansão. O movimento come-

çou em 2008 e culminou em dezembro 

passado, com a compra da Universidade 

do Norte do Paraná (Unopar) pelo grupo 

mineiro Kroton Educacional, por nada 

menos do que R$ 1,3 bilhão - a maior 

operação já realizada entre duas entidades 

brasileiras do setor. 

Embalados pela recente abertura de 

capital, os grandes grupos educacionais 

não devem dar trégua tão cedo à onda 

de fusões e aquisições. Segundo dados da 

CM Consultoria, só nos dois primeiros 

meses deste ano foram registradas cinco 

transações - que, juntas, ultrapassam 

R$ 200 milhões. Uma delas foi a do Grupo 

Cruzeiro do Sul, de São Paulo, que teve 37% 

de suas ações compradas por um fundo 

de private equity internacional, o Actis, 

em uma operação avaliada em R$ 180 

milhões. O montante foi suficiente para ad-

quirir a Universidade Cidade de São Paulo 

(Unicid). Em 2011, foram realizadas 27 

transações no setor de ensino, um recorde 

histórico no setor. Apenas em instituições 

de ensino superior, as transações somaram 

cerca de R$ 2,2 bilhões, envolvendo mais 

de 305 mil alunos, conforme dados da CM 

Consultoria. Segundo Carlos Monteiro, 

presidente da CM Consultoria e especialis-

ta em Gestão Universitária pela Michigan 

University, a nova conjuntura impõe que 

instituições menores de ensino superior 

sejam incorporadas por grupos maiores 

para poder sobreviver. "O maior propulsor 

é o aumento de pessoas na classe C. A 

educação superior, a exemplo de outros 

produtos e serviços outrora restritos, 

virou sinônimo de mobilidade social no 

Brasil'', avalia. 

A onda de consolidação e a presença 

de capital estrangeiro, porém, preocupam 

analistas em educação, que veem no mo-

vimento o risco de mercantilização do en-

sino. As ultimas fusões que aconteceram 

envolvem inclusive capital estrangeiro, e a 

qualidade de ensino fica comprometida'', 

opina Marco Aurelio de Castro Ribeiro, 

diretor do Sindicato Nacional dos Docen-

tes das Instituições de Ensino Superior 

(Andes). "Com a Anhanguera encam-

pando a Uniban, por exemplo, já ocorrem 

demissões em massa de professores gra-

duados, com mestrado e doutorado, que 

são substituídos por professores com titu-

lação inferior, somente com graduação ou 

especialistas. E uma forma de baixar a folha 

de pagamentos e adequar o ensino à nova 

política de mensalidades'', preocupa-se 

Ribeiro. Em nota, a Anhanguera defendeu-

-se alegando que a demissão de docentes 

ocorreu em "função do planejamento de 

carga horária do semestre e faz parte de 

um movimento natural das instituições 

de ensino a cada encerramento de ciclo''. 

Disse, ainda, que "todas as instituições de 

ensino superior que fazem parte do grupo 
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atendem ao que exigem os instrumentos 

de avaliação do MEC''. 

O diretor da Andes teme, ainda, a con-

corrência desleal desses grandes grupos 

com as tradicionais instituições confessio-

nais. Estas, na visão de Ribeiro, estão mais 

próximas à excelência das federais porque 

focam o tripe pedagógico: ensino, pesquisa 

e extensão. "As mensalidades passaram 

a ser de R$ 299, R$ 399. Como o ensino 

superior, que tem de oferecer laboratórios, 

supervisores de estágios etc, pode praticar 

uma mensalidade tão inferior à de escolas 

particulares de ensino médio e fundamen-

tal?'', questiona. Para Carlos Monteiro, da 

CM Consultoria, é importante que as 

faculdades enquadradas como "opção de 

preço com qualidade" ou somente como 

"opção de preço" não estejam dissociadas 

da qualidade - isto é, não deixem de buscar 

o conceito três, mínimo exigido pelo MEC 

como satisfatório. 

Apesar da preocupação de analistas, 

o perfil do ensino superior brasileiro 

já não é o mesmo. Hoje, mais de meio 

milhão de universitários estudam em 

faculdades dominadas por três grandes 

grupos, que foram responsáveis por 17 

das 18 transações que ocorreram no ano 

passado entre instituições de capital de 

aberto. A líder é a Anhanguera Educa-

cional, que adquiriu a Uniban por mais 

de R$ 510 milhões e outras seis institui-

ções menores por R$ 217 milhões. Com 

as aquisições, a Anhanguera ficou com 

o maior número de alunos de ensino 

superior no país - mais de 390,9 mil. Em 

segundo lugar está a Kroton, que, além da 

Unopar, comprou outras três instituições 

por cerca R$ 47 milhões e encerrou 2011 

com 263,7 mil estudantes, seguida pela 

Estácio Participações, que realizou quatro 

aquisições por mais de R$ 51 milhões. "Os 

alunos atuais têm, agora, um novo selo de 

qualidade de uma empresa ainda maior'', 

defende Carlos Alberto Lazar, diretor 

de relações com investidores da Kroton 

Educacional, sobre a compra da Unopar. 

Na região sul, duas das maiores in-

corporações têm capital estrangeiro da 

Laureate International Universities, uma 

rede norte-americana que congrega ins-

tituições de ensino superior em 28 países. 

A rede chegou ao país, em 2005, através 

de uma parceria com a Universidade 

Anhembi Morumbi, em São Paulo. Desde 
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então, incorporou mais nove instituições 

de ensino - entre elas, as gaúchas Esade, 

em 2008, e UniRitter, em 2010. Em quatro 

anos, o crescimento dos dois centros de 

ensino foi expressivo. A Esade quintupli-

cou o número de alunos de 1 mil para 5 

mil,mais que dobrou a oferta de cursos 

e l e v o u o número de professores de 35 

para 120. "Mantemos todo o grupo aca-

demico, toda a formatação de cursos e 

currículos absolutamente desenvolvidos 

pela área acadêmica da nossa associada. 

Entramos com a gestão administrativa 

financeira e estratégica para dar apoio à 

área acadêmica'', diz Eduardo Mendonça, 

diretor-presidente da Laureate no sul. 

As mudanças também foram sen-

tidas na UniRitter, que teve a grade de 

cursos turbinada de oito para 18, com o 

lançamento dos cursos na área da saúde 

(biomedicina e fisioterapia). "Temos um 

corpo docente de altíssima qualidade. 

A UniRitter oferece uma das melhores 

infraestruturas da rede Laureate no Brasil 

e, até mesmo, no mundo. Mais de 80% do 

corpo docente é composto por mestres e 

doutores - um padrão a ser seguido pela 

rede'', entusiasma-se Mendonça. • 

amanhã I Março 2012 

A ut
iliz

aç
ão

 de
ste

 ar
tig

o é
 ex

clu
siv

a p
ar

a f
ins

 ed
uc

ac
ion

ais
.

Text Box
Fonte: Amanhã, Porto Alegre, ano 25, n. 282, p.78-79, mar. 2012.




