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A CIDADE PARAENSE DE ORIXI-
miná, no extremo noroeste do Bra
sil, só se chega de avião ou de barco. 
Saindo de Manaus, a viagem fluvial 
dura um dia. De Belém, o trajeto 
leva três dias e meio. Uma vez por 

semana, gente da própria cidade e dos municípios vizi
nhos se encontra para estudar. Boa parte chega à escola 
de barco, outros tantos se viram de bicicleta ou na cami
nhada. Tudo para assistir às aulas de um professor que 
está a 3,5 mil quilômetros de distância, lecionando a par
tir de um estúdio em Londrina, na outra ponta do Brasil. 

As salas de Oriximiná recebem, semanalmente, 300 
alunos que buscam o diploma em administração de 
empresas, ciências contábeis, pedagogia e serviço 
social. E uma graduação diferente, a distancia, ope
rada pela Universidade Norte do Paraná, a Unopar. 
Ao todo, os oito estúdios montados em Londrina 
transmitem conhecimento para 150 mil alunos em 
469 poios de ensino espalhados pelo país - do Rio 
Grande do Sul ao Amazonas. Ninguém chegou tão 
longe, literalmente, no setor de educação. 

A Unopar é a mais robusta e recente aquisição 
da Kroton, a segunda maior rede de educação do 
país (atrás apenas da Anhanguera, em número de 
alunos). Custou R$ 1,3 bilhão - a maior transação 
que o Brasil já viu nesse setor - e valeu "cada cen
tavo", na avaliação de Rodrigo Galindo, o CEO da 
Kroton. Primeiro porque a educação a distância é 
uma das principais fronteiras de crescimento do 
ensino no país. Sem apelar à tecnologia dos pro
fessores virtuais, seria impraticável criar uma rede 
nacional que alcançasse localidades tão remotas - e 
assim mesmo a cobertura da Unopar, disparada a 
maior do Brasil, não chega a 9% dos municípios do 
país. A aquisição também valorizou "cada trocado" 
de Galindo porque encurtou a distância que separa a 
Kroton da rival Anhanguera em quantidade de alu
nos - além, é claro, de trazer grandes perspectivas 

para o seu balanço financeiro. Para ter uma ideia, a 
margem de lucro da operação da Unopar é de 28%, 
a mais alta do setor entre as empresas de capital 
aberto. A da Kroton, sozinha, é bem menor, cerca 
de 10%. Com a fusão, esse indicador sobe para 15%. 
Galindo já sonha com uma margem gorda, de 22%, 
até o começo de 2013. 

O modelo da Kroton é a aposta mais segura 
que se pode fazer em qualquer ramo de atividade: 
entregar produtos e serviços para uma população 
ávida por consumi-los. Se a demanda é ensino a dis
tância, ela compra a Unopar. Se o Norte e Nordeste 
estão carentes de centros universitários, ela adquire 
uma rede local de ensino superior para oferecer o 
produto. Se em determinada região o atalho para 
o crescimento é a educação fundamental, o grupo 
adota sua metodologia de ensino básico. E a política 
do tudo ao mesmo tempo agora, para aproveitar 
qualquer oportunidade que surja no meio do cami
nho. "Educação tem de ser tratada como qualquer 
outro negócio", diz o CEO da Kroton. 

Galindo não cursou administração, mas fala 
com se tivesse graduação e pós-graduação nessa 
área. Formou-se em direito e fez mestrado em 
educação. Gestão, ele aprendeu na marra, na rede de 
faculdades fundada por seu pai, a Iuni, onde, aos 14 
anos, começou a trabalhar. "Não tive tempo de parar 
tudo e fazer um MBA. Então fui fazendo vários cur
sos de especialização na FGV para aprender mais 
sobre administração", diz. Durante toda a conversa 
sobre as últimas compras da Kroton e o futuro da 
companhia, a impressão é de que Galindo, hoje com 
35 anos, está em um permanente road show. Tem 
todos os números da empresa na ponta da língua. 
Alunos, para ele, são clientes. Cursos são produtos. 
E poios de ensino viram franquias, onde a Kroton 
monta toda a estrutura (salas de aula, bibliotecas 
e espaço de convivência) e recebe um percentual 
da receita líquida trazida pelos alunos. 

"Agora, temos o canal de ensino a distância 
mais maduro do país. Falta apenas ampliar a oferta 
por unidade, para aumentar a rentabilidade sem 
elevar os custos", afirma. Dito de forma mais sim
ples, ele quer mesmo é oferecer mais cursos em 
seus poios de ensino, hoje restritos à graduação. Na 
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visão de Galindo, há espaço para pós-graduação e 
cursos livres (gastronomia e idiomas, por exemplo), 
além de cursos preparatórios para vestibular e 
concursos públicos. A estratégia parece acertada, 
na opinião de João Vianney, sócio da consultoria 
Hoper, especializada em educação: "Apesar de ser a 
universidade com o maior número de alunos nesse 
tipo de ensino [279 por polo], a Unopar ainda não 
aproveita todo o seu potencial de negócios". 

O pragmatismo financeiro de Galindo inco
moda aqueles que têm uma visão mais tradicional 
da educação. Mas é reconhecida pelo mercado. 
"A Kroton tem trilhado um caminho sério de pro
fissionalização. Galindo não é só palavra. Ele tem 
conteúdo. A família dele está nisso há anos. Mas 
acredito que todo o setor pode melhorar ainda mais 
seus sistemas de gestão", afirma Luciano Campos, 
analista do HSBC Até o início dos anos 2000, as 
empresas de educação não se preocupavam muito 
com termos como redução de receitas, aumento 
de margens, marketing ou geomarketing. A gestão 
profissional era algo distante, quase um acessório, 
porque a demanda por seus serviços era muito 
superior à oferta. Existia uma massa enorme de 
pessoas que não conseguia ser aprovada em uni
versidades públicas, mas queria estudar e tinha 
como única opção as faculdades privadas. No ensino 
fundamental e médio, a baixa qualidade das escolas 
públicas levava a uma grande procura por colégios 
pagos. "As companhias do setor investiram muito 
em imóveis, equipamentos e professores achando 
que a curva de demanda cresceria para sempre", 
diz Vianney. Até que veio o ponto de saturação. 
Havia gente querendo estudar, mas as faculdades 
ficaram caras e o aumento da renda da população 
não acompanhou esse movimento. Foi então que 
a profissionalização se tornou extremamente ne
cessária, para que as empresas pudessem sair do 
endividamento e atrair investidores. 

A Kroton queimou etapas nessa história de 
profissionalização. Nasceu como uma empresa 
grande e bem gerida, construída pela união de 
três empreendimentos que se destacavam no setor 
educacional. O primeiro é a rede de ensino Pitá
goras, que começou em Belo Horizonte, no ano de 

1966, com cinco jovens professores que resolveram 
criar um cursinho pré-vestibular. Dez anos depois, 
o grupo abriu colégios de ensino básico e médio. 
Na década de 90, a metodologia de ensino passou 
a ser vendida para outras escolas e a rede entrou 
no mundo dos sistemas de educação, concorrendo 
com empresas como Anglo e Objetivo. No começo 
dos anos 2000, foi criada a primeira Faculdade 
Pitágoras. Sete anos mais tarde, o grupo fez sua 
abertura de capital na BM&FBovespa já com o 
nome Kroton, inspirado na cidade grega onde o 
filósofo e matemático Pitágoras começou a ensi
nar - Croton ou Crotone, hoje localizada na região 
italiana da Calábria. 

Em 2009, o fundo americano Advent Inter
national comprou 28% da Kroton. Capitalizada, 
a empresa foi às compras e escolheu como alvo a 
Iuni Educacional, de Altamiro Belo Galindo, pai 
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de Rodrigo Galindo. O Iuni tinha uma rede de 
universidades em locais considerados estraté
gicos - caso das Regiões Centro-Oeste, Norte e 
Nordeste do país. São as áreas menos atendidas 
pelo ensino superior, com grande expansão de 
renda e emprego e, por isso mesmo, donas de 
um enorme potencial. A Kroton somava, então, 
investimentos no ensino básico, fundamental e 
superior. Faltava adquirir um ativo valioso num 
cenário de rápido progresso tecnológico e num 
ambiente de negócios tão grande como o território 
brasileiro: uma instituição de ensino a distância. 
Veio a Unopar, no fim de 2011. 

MÁQUINA DE COMPRAS 
ouco antes da abertura de capital, a Kroton 
tinha 250 mil alunos, sendo 42 mil no ensino 

superior, faturava cerca de R$ 300 milhões por 
ano e sua capitalização na bolsa de valores osci
lava entre R$ 500 milhões e R$ 600 milhões. A 
quantidade total de alunos chegou a 600 mil, 320 
mil deles nas faculdades, e o faturamento atingiu 
R$ 1,1 bilhão. O valor de mercado está em torno 
de R$ 3 bilhões. Por trás desses números está uma 
metodologia de gestão e de integração de novos 
negócios extremamente eficiente. E também um 
empurrãozinho do governo. A criação do Fies 
(Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino 
Superior), em 2001, e sua regulamentação e am
pliação ao longo dos últimos dez anos, permitiu 
que muita gente que nem sonhava em fazer uma 
faculdade pudesse frequentar o ensino superior. 
Já a plataforma educacional e administrativa 
foi desenvolvida por Galindo e uma equipe de 
executivos do Iuni entre 2004 e 2007, antes de 
fazerem parte da Kroton. Eles profissionalizaram 
a gestão da companhia, estabelecendo processos 
comuns a qualquer empresa bem gerida: plane
jamento estratégico, gestão de caixa, orçamento, 

e começaram à fazer aquisições para acelerar o 
crescimento do Iuni. O objetivo era aumentar os 
ganhos de escala. 

Fundir dois ou mais negócios não é algo sim
ples em nenhum setor de atividade. No mundo das 
faculdades, a tarefa fica um pouco mais complicada, 
porque as mudanças trazidas pela integração devem 
ser conduzidas lentamente. Não se pode mudar o 
currículo de uma faculdade como se muda uma 
linha de produtos. Quer dizer, não se podia. O grupo 
Iuni conseguiu reverter essa lógica. Para fazer isso, 
no entanto, precisou antes criar um método de 
ensino que permitisse acelerar a absorção de novas 
faculdades. Galindo explica que o modelo acadê
mico é otimizado e garante padrões de qualidade 
adequados. Trocando em miúdos, a tecnologia é a 
base do método. Quanto menos aulas presenciais 
a faculdade oferecer, menor o custo por aluno. No 
ensino presencial, a quantidade de aulas em classe 
é a mínima exigida pelo Ministério da Educação 
(MEC). As atividades complementares são todas 
feitas num ambiente virtual. Para quem duvida da 
eficácia desse sistema de ensino, Galindo lembra 
que os cursos oferecidos pela Kroton têm notas no 
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 
(Enade) entre 3 e 4, numa escala que vai de zero a 
5. "A qualidade é premissa de qualquer empresa, 
de qualquer setor. No caso da educação, existe o 
MEC, que avalia os cursos e dá seu aval", diz Luis 
Motta, sócio da consultoria KPMG. 

Para que a metodologia criada pelo Iuni fun
cione, todos os alunos de um mesmo curso precisam 
ter a mesma grade curricular. Quando uma nova 
faculdade é comprada, ela raramente tem a mesma 
metodologia de ensino e currículos da Kroton. É 
preciso, então, esperar pelo menos quatro anos 
para equalizar essa situação, já que só é possível 
mexer no currículo dos novos alunos. Aqueles que 
estão cursando a faculdade, seja no primeiro ou no 
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último semestre, precisam ir até o fim com o modelo 
antigo. O Iuni desenvolveu um sistema no qual, 
em seis meses, todos os novos alunos entram num 
modelo acadêmico único. Galindo explica como isso 
funciona na prática. "A gente analisa cada turma 
separadamente, cria matrizes de adaptação para 
cada uma delas, comparando o currículo base da 
Kroton com o da faculdade comprada e conside
rando tudo o que ele cursou anteriormente e que 
pode ser aproveitado." No total, são oito grades 
curriculares. Uma para cada um dos oito semestres 
que compõem um curso de quatro anos. 

Não é só o ensino que passa a ser comum a 
todas as unidades. A Kroton padroniza e centraliza 
tudo o que puder. Há uma central de serviços com
partilhados onde estão áreas de recursos humanos, 
marketing, compras. "A estrutura administrativa 
dentro de cada faculdade precisa ser radicalmente 
enxuta", diz ele. Foi todo esse processo de integra
ção criado pelo Iuni que o tornou atraente para a 
Kroton. A capacidade de impor rapidamente um 
tipo de sistema rentável é essencial, pois a maior 
parte das empresas adquiridas - e as que são po
tenciais alvos de aquisição - têm uma rentabilidade 
bem próxima de zero, com exceção da Unopar. 

QUESTÃO DE PREÇO 
s esforços para ter uma gestão no estado da 
arte são essenciais para aplacar os efeitos 

de um problema que atinge todo o setor: as altas 
taxas de inadimplência. Luciano Campos, analista 
do banco HSBC, explica que, muitas vezes, as 
empresas conseguem aumentar bastante a receita, 
mas não geram muito caixa justamente porque têm 
dificuldades em receber o pagamento dos alunos. 
Não há um levantamento que identifique a média 
de inadimplência nas faculdades brasileiras. Mas 
existe um número que dá a dimensão do problema. 
Cerca de 20% dos alunos não pagam as mensali
dades até a data de vencimento. "Não é possível 
dizer que um quinto deles é inadimplente, já que 
muitos acertam as dívidas no fim de cada semestre. 
Mas é possível concluir que é um número muito 
alto, o que obriga as empresas a fazer provisões 
nos seus balanços que equivalem a 5% da receita", 

diz Campos. Só que muitas vezes esse valor não 
chega a ser suficiente para cobrir as dívidas. 

Como grande parte do faturamento da Kro
ton vem do ensino superior a distância, que cobra 
mensalidades muito mais baixas do que o ensino 
presencial - no grupo, o tíquete médio desses cursos 
é de R$ 215, enquanto o das faculdades tradicio
nais é de R$ 510 -, as chances de inadimplência se 

reduzem. Quanto menor o valor, mais fácil evitar 
que o aluno se endivide. Por outro lado, a estratégia 
de crescimento da companhia prioriza estados das 
Regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste, onde há 
muitas cidades pequenas, com menos de 100 mil ha
bitantes. Num primeiro momento, a entrada de uma 
faculdade em um local onde esse tipo de serviço é 
raro causa agitação e muitas pessoas vão atrás dos 
cursos. "Nos primeiros anos, o negócio dá ótimos 
resultados. Depois de algum tempo a demanda se 
reduz, pois uma boa parte dela foi atendida e não há 
uma evolução rápida na quantidade de potenciais 
consumidores", diz Campos, do HSBC. 

Galindo não parece se preocupar com isso. 
"Continuamos no processo de aquisições, mas só 
avaliamos compras que consideramos altamente 
estratégicas", como as das instituições fora do eixo 
sul e sudeste do país e com pelo menos mil alunos. 
O objetivo é atrair os consumidores de classe média, 
tanto os recém-saídos do ensino médio quanto as 
pessoas mais velhas, que não tiveram a oportunida
de de cursar uma faculdade. Pelas suas contas, ainda 
há 560 entidades que seriam alvo para a Kroton. 
Como preço é um ponto essencial nesse mercado 
e não há espaço para aumentos significativos nos 
valores das mensalidades, quanto mais escala a 
empresa tiver, mais rentável ela será. E na Kroton, 
rentabilidade é o nome do jogo. 
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Text Box
Fonte: Época Negócios, São Paulo, ano 6, n. 62, p. 106-111, abr. 2012.




