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O LUCRATIVO MERCADO DE EDUCAÇÃO

Empresa cresce com demanda da classe C 
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O professor de matemática An-
tônio Carbonari Netto, funda-
dor da Anhanguera Educacio-
nal, nunca negou ser um sonha-
dor. Para ele, algumas ideias
inovadoras somadas ao fenôme-
no da escala podem fazer uma
revolução no ensino. “Prefiro
pegar um aluno da classe C e D
e levá-lo por meio da educação
para a classe C+, do que ser
uma estatal que pega aluno clas-
se A e devolve A”, afirma ele
com ares de intelectual marxis-
ta, em crítica às universidades
públicas brasileiras.

Foi exatamente unindo de-
manda social, preço e escala,
que ele conseguiu criar a segun-
da maior rede de ensino supe-
rior do mundo, com 444 mil alu-
nos, atrás apenas da americana
Laureate, proprietária da
Anhembi Morumbi, com mais
600 mil estudantes, em 27 paí-
ses. Agora, Carbonari quer ex-
portar essa expertise.

O empresário confirmou as
negociações com o Banco Mun-
dial, conforme adiantou o BRA-
SIL ECONÔMICO, para levar o mo-
delo da Anhanguera para os paí-
ses que integraram a Primavera

Árabe, onda revolucionária de
manifestações no Oriente Mé-
dio e África. Tratam-se de eco-
nomias pobres, onde as taxas
de desemprego chegam a uma
média de 25% ao ano.

Carbonari conta que as nego-
ciações são lentas, mas ele já fez
três apresentações ao banco pa-
ra mostrar a estratégia de negó-
cios da empresa, baseada em
cursos rápidos, baratos, de fácil
acesso e com foco no mercado
de trabalho. Não se trata de uma
internacionalização da compa-
nhia, garante ele. Mas sim de
um trabalho social. “A Anhan-
guera cresceu em um ponto de
inflexão da aristocracia educa-
cional brasileira para a educa-
ção de massa. E ainda temos
muito o que crescer no Brasil.”

Dados do International Fi-
nance Corporation (IFC), bra-
ço de financiamento em educa-
ção do Banco Mundial mos-
tram que nos países árabes,
18% dos alunos estudam nas
áreas de ciências e engenharia,
enquanto em países asiáticos
esse número sobe para 31%. A
América Latina, que também
enfrenta problemas com a fal-
ta de mão de obra técnica e es-
pecializada, tem uma posição
mais confortável, com 24%
dos estudantes se dedicando a
áreas mais técnicas.

Classe D, a nova fronteira
Carbonari está animado com os
trabalhos da empresa para ultra-
passar novas fronteiras. “Conse-
guimos colocar um dedinho na
classe D. Mas não é fácil. Estes jo-
vens vêm mais despreparados”.
Para o empresário, o segredo pa-
ra atrair esse público é o ensino à
distância. “São estudantes mais
velhos, que trabalham até 10h
por dia, não tem tempo, mas tem
dedicação”. E para levá-los à sala
de aula digital tem que ter preço.
“Pelo menos metade do que é co-
brado nos cursos regulares.” ■

A Anhanguera prepara uma es-
tratégia diferente de seus con-
correntes para inserir seu mode-
lo de ensino no mundo digital.
Ao contrário das faculdades que
apostam na distribuição de ta-
blets para acelerar a migração
digital e conquistar novos alu-
nos, a partir de 2013, a Anhan-
guera vai transformar seu Pro-
grama do Livro-Texto em áudio
livros ou e-books, diz Antônio
Carbonari Netto, fundador e
presidente do conselho de admi-
nistração da empresa.

Carbonari foi o responsável
pela criação do modelo de li-
vro-texto, um conjunto de
apostilas formado por capítu-
los de livros que estão no mer-
cado, disponibilizados por
meio de parceria com editoras.

Hoje são 273 títulos para a gra-
duação, além dos livros de es-
pecialização e até pós gradua-
ção, que atendem os mais de
440 mil alunos da rede, com
preços até 80% mais baratos
do que os do mercado. “Fui

muito criticado. Havia resis-
tência à mudança”, lembra.

A migração para o ambiente
digital será um novo desafio, e
não só para os professores.
“Acredito que as editoras que
não se adaptarem não existirão

em quatro ou cinco anos. O ce-
lular deu aos alunos uma nova
mobilidade, não faz mais senti-
do eles carregarem uma lista te-
lefônica para a aula”, avalia.

A Anhanguera tem parceria
com várias editoras, como Áti-
ca, Elsevier/Campus, Vozes,
Moderna e Pearson. E Carbona-
ri afirma que as negociações pa-
ra pagamento de direitos auto-
rais das obras para o ambiente
on-line já está sendo feita. A re-
de ainda não determinou um
tempo para a migração. “Não é
só uma questão financeira, é
uma mudança cultural.” ■

Antônio
Carbonari Netto
Fundador da
Anhanguera
Educacional

Apostilas vão virar e-books e audiolivros

A Takeda Pharmaceutical
comprará a fabricante brasileira
de genéricos Multilab por até
R$ 540 milhões, num acordo que
mostra o apetite das fabricantes
globais de medicamentos por
mercados emergentes.
A compra fará da Takeda uma
das dez maiores companhias
farmacêuticas que atuam no
Brasil, o segundo maior país
emergente para a empresa depois
da Rússia. As duas companhias
devem concluir o negócio no
segundo trimestre do ano fiscal
de 2012 da Takeda, segundo
comunicado das empresas.
A Takeda foi assessorada
pelo JP Morgan e a Multilab,
pelo BTG Pactual. Reuters

As siderúrgicas chinesas Baosteel
e a Wuhan Iron & Steel receberam
permissão do governo para a
construção de duas novas usinas
na província de Zhanjiang, que
deverão custar juntas US$ 21
bilhões. A Baosteel vai levantar
uma unidade de produção de 10
milhões de toneladas anuais, que
custará US$ 11 bilhões. Outros
US$ 10 bilhões serão usados
para a construção da fábrica da
Wuhan, que produzirá 9,2 milhões
de toneladas de aço por ano.
De acordo com autoridades locais,
as novas unidades siderúrgicas
darão “suporte ao novo ciclo
de crescimento da China nos
próximos anos”. Bloomberg

A M. Dias Branco adquiriu a
totalidade do capital do Moinho
Santa Lúcia, do Ceará, por
R$ 90 milhões, de acordo com
comunicado enviado ao mercado.
O Moinho Santa Lúcia atua na
moagem de trigo e na produção
e comercialização de biscoitos
e massas alimentícias em geral.
A empresa também fabrica
produtos para terceiros.
A compra será feita com
pagamento de R$ 45 milhões à
vista e o restante em prestações.
Nos últimos nove anos, a M. Dias
Branco adquiriu as empresas
de alimentos Adria, a Bom Gosto
e NPAP. A companhia detém
25% do mercado de nacional
de biscoitos e massas. Redação

Anhanguera vai desbravar
países da Primavera Árabe

Siderúrgicas chinesasvão
investir US$ 21 bilhões
em novasunidades
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Forjasul Eletrik cria nova divisão

"A Universidade de São Paulo
não é pública, é estatal. Pública
é a Anhanguera, que é aberta
no mercado financeiro e
qualquer um pode virar sócio"

Rede de ensino pode levar
modelo brasileiro para países
que integraram Primavera Árabe

Anhanguera começa a migrar
livros-textos para celulares
e tablets a partir de 2013

M.Dias Branco compra
acearense Moinho Santa
Lúciapor R$90 milhões

Divulgação

A rede tem 273 títulos
para a graduação,
além dos livros
de especialização
pós-graduação

Takeda Pharmaceutical
compra brasileira Multilab
porR$ 540milhões

Regiane de Oliveira
roliveira@brasileconomico.com.br

Especializada na fabricação de equipamentos para
atmosferas explosivas, a Tramontina Ex é a nova divisão
da Forjasul Eletrik, empresa que faz parte do grupo Tramontina.
Voltada para o segmento de petróleo, gás, indústrias
petroquímicas, químicas e farmacêuticas, ou seja, ambientes
onde existe a possibilidade de formação de atmosferas explosivas,
a Tramontina Ex começou a ser planejada há três anos.
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Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 28 maio 2012, Primeiro Caderno, p. 21.




