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Matéria de capa

Com participação de 49% na Anhembi Morumbi e 11% na Anhanguera, Gabriel Rodrigues é um dos nomes mais influentes do setor

Com 2,1 mil faculdades, universi-
dades e centros universitários, o
ensino superior privado movi-
menta R$ 30 bilhões no Brasil.

Excluindo-se as fundações, as fi-
lantrópicas e aquelas institui-
ções com menos de 1 mil alunos,
restam cerca de 650 universida-
des que podem ser alvo de fun-
dos de investimento e de redes
consolidadoras.

Essas instituições têm um per-
fil parecido: a maioria enfrenta o
dilema da sucessão – já que cerca
de 80% dos fundadores têm
mais de 70 anos de idade e conti-

nua à frente dos negócios. E tam-
bém compartilham dos mesmos
problemas. Em geral, têm uma
gestão pouco profissionalizada,
contingências tributárias e traba-
lhistas além de endividamentos
incompatíveis com a operação.
“É preciso garimpar mais, mas

ainda há muita oportunidade de
se fazer negócios no setor”, diz
Ryon Braga, presidente da con-
sultoria Hoper, especializada
em educação.

Um estudo recente coordena-
do por Braga estima que dentro
de quatro anos as maiores em-

presas de educação do País, que
hoje detém 34% de participação
de mercado, chegarão a 50% ,
com metade do número de em-
presas consolidadoras que exis-
te hoje (são 14 no total).

No entanto, as redes que mais
se destacam na aquisição de fa-
culdades e universidades são a
Kroton e a Anhanguera. Entre fe-
vereiro do ano passado e maio
deste ano, ocorreram 33 opera-
ções de fusão e aquisição no se-
tor, que movimentaram R$ 3 bi-
lhões – 85% desse volume foram
de operações comandadas por
essas duas empresas.

Embora a Anhanguera tenha
começado o ano passado com o
título de mais agressiva do setor,

é a Kroton, controlada pelo fun-
do Advent, que tem chamado
atenção em 2012. Ao comprar a
Unopar, em dezembro do ano
passado, e a Uniasselvi no mês
passado, ela superou pela primei-
ra vez a Anhanguera em número
de alunos no ensino superior.

Ainda é possível fazer
bons negócios no setor

Naiana Oscar

Ao vender o controle da Univer-
sidade Anhembi Morumbi para
os americanos da Laureate, em
2005, o professor Gabriel Mário
Rodrigues fez uma exigência: te-
ria de continuar como reitor da
instituição por tempo indetermi-
nado, até decidir que havia che-
gado a hora de se aposentar. Na
época, ninguém botou fé que
aquele senhor de 73 anos, milio-
nário, ficaria muito mais tempo
no cargo. Pois ele furou qual-
quer previsão.

Com 80 anos recém-comple-
tados, continua coordenando a
área acadêmica da universidade
que criou em 1971 – e dando pal-
pites na administração dos só-
cios. “Você não sabe como é difí-
cil ter patrão”, responde a quem
quer saber como foram os últi-
mos sete anos. Só agora, Rodri-
gues se prepara para deixar o ga-
binete da reitoria. Em março de
2013, ele terá de vender, confor-
me prevê o contrato, seus 49%
para a Laureate – grupo formado
por 60 instituições, com presen-
ça em 29 países e que oferece cur-
sos para 700 mil estudantes no
mundo – e embolsar mais cerca
de R$ 400 milhões.

Sob o comando dos america-
nos, a receita da Anhembi Mo-
rumbi dobrou – para R$ 320 mi-
lhões em 2011, segundo apurou o
Estado. É um crescimento rele-
vante para uma rede que desde a
origem quis associar sua marca à
elite paulistana e procurou atrair
um público bem específico, que
transita pelas classes A e B e está
disposto a pagar mensalidades
na faixa de R$ 1,2 mil.

Embora a história da Anhem-
bi Morumbi tenha sido milime-
tricamente planejada por Rodri-
gues, ele foi parar nesse ramo
por acaso. É tratado como “pro-
fessor” nos corredores, mas teve
uma breve experiência em sala
de aula. Ele ainda era adolescen-
te quando foi convidado pelo di-
retor do colégio onde estudava
para substituir um professor do
curso primário aos sábados.

Como gostava mesmo era de
desenhar, formou-se em Arqui-
tetura e foi trabalhar no Departa-
mento de Obras Públicas do Es-
tado de São Paulo. Lá, entre um
serviço burocrático e outro,
criou um setor de capacitação pa-
ra preparar os colegas servido-
res que sonhavam em ter uma
graduação mas não conseguiam
passar no vestibular.

Do cursinho na repartição até
inaugurar sua faculdade foi um
pulo.“A criação do curso de turis-
mo foi uma iniciativa inovadora
e acabou dando o tom de toda a
estratégia da empresa”, diz Car-
los Monteiro, presidente da CM
Consultoria, especializada em
educação. Depois de turismo,
vieram os cursos de moda, gas-
tronomia, quiropraxia e até de
design em animação.

Mas nem tudo foram flores na
trajetória empresarial de Rodri-

gues. Ele nunca conseguiu, por
exemplo, empreender no ensino
à distância, embora fosse sócio
da primeira empresa do País a
conseguir autorização do MEC
para atuar nessa modalidade, a
Universidade Virtual Brasileira.
Pior que isso: o professor e a
Anhembi Morumbi enfrentam
até um hoje um processo, com
outras nove instituições, por sus-
peita de terem pirateado o pro-
gramade educação àdistância de-
senvolvido para o grupo. A multa
pode chegar a R$ 174 milhões.

Influência. Desde que decidiu
se tornar um empresário de ensi-
no superior, Rodrigues dedicou
boa parte de seu tempo às entida-
des de classe do setor. Foi presi-
dente do Sindicato das Entida-
des Mantenedoras de Ensino Su-
perior de São Paulo por 12 anos e
hoje preside a Associação Brasi-
leira das Mantenedoras de Ensi-
no Superior (ABMES). Vai a Bra-
sília a cada 15 dias e tem trânsito
fácil no Ministério de Educação.

Donos de universidades con-
correntes creditam a Rodrigues,
por exemplo, a vitória do setor
ao barrar a reforma universitária
proposta pelo ex-ministro Tar-
so Genro em 2004. “Mesmo
quando discorda de uma situa-
ção ele faz todo mundo acreditar
que está de acordo”, descreve o
dono de uma universidade parti-
cular de São Paulo. “Depois, de
mansinho, vêm com uma série
de soluções totalmente diferen-

tes das que estavam sendo pro-
postas por seus interlocutores.
Parece pouco democrático, mas
funciona.”

Esse jeitão bem relacionado
do professor Gabriel seduziu,
em 2005, os americanos da Lau-
reate. Eles já estavam há dois
anos em busca de um parceiro,
quando decidiram se tornar só-
cios da Anhembi Morumbi e co-
locar os pés no mercado brasilei-
ro. Na época, Rodrigues já tinha
se dado conta de que suas três
filhas jamais se entenderiam à
frente dos negócios. “Sem suces-
sores, eu não tinha opção.”

A reestruturação da empresa
para a venda começou dois anos
antes e ficou sob a responsabili-
dadedos“meninos do Pátria”,co-
moRodriguesse refere aosexecu-
tivos de uma das maiores gesto-
ras de fundos de private equity
do País. Eles eram conhecidos da
filha mais velha, Angela Freitas,
que já cuidava do departamento
financeiro da Anhembi Morum-
bi. O Pátria escalou para o servi-
ço o novato Ricardo Scavazza, na
época com apenas 24 anos.

Dois anos mais tarde, em
2006, Scavazza comandou a
abertura de capital da rede
Anhanguera, antiga conhecida
do dono da Anhembi Morumbi.
Foi Rodrigues que tornou possí-
vel o projeto de dois professores
de matemática do interior paulis-
ta, Antônio Carbonari e José
Luís Poli, que queriam “massifi-
car” o ensino superior, com cur-

sos baratos. Quando a Anhan-
guera tinha menos de 10 mil alu-
nos, o professor Gabriel com-
prou metade das ações da rede.

Com a abertura de capital, o
controle da Anhanguera passou
para as mãos de um fundo do Pá-
tria, que tem 17% das ações. A hol-
ding da família Rodrigues detém
70% desse fundo. “A Anhembi é
comouma filha, mas a Anhangue-
ra é o meu maior negócio”, diz.
Embora venha sofrendo na bolsa
desde o ano passado, quando fez
sua última e mais complicada
aquisição (da Uniban), a compa-
nhia continua sendo a mais valio-
sa do setor, com valor de merca-
do de R$ 3,5 bilhões.

Nem Rodrigues nem suas fi-
lhas exercem função executiva
na companhia que é hoje o maior
investimento da família. Dona de
uma empresa que negocia em-
preendimentos imobiliários, An-
gela, a filha mais velha, compra e
vende câmpus para a Anhangue-
ra. “São investimentos da família
que nada interferem na nossa so-
ciedade”, diz o vice-presidente
de Operações da Laureate Brasil,
José Roberto Loureiro.

Reza. Sobre sua participação na
empresa fundada por Carbonari
(e presidida por Scavazza), o rei-
tor da Anhembi Morumbi costu-
ma brincar dizendo que faz parte
“da turma da reza”, numa refe-
rência às festas juninas de antiga-
mente. “Nas festas de São João, o
padre dividia as tarefas entre os
casais. Quem ficava sem função
tinha a incumbência de rezar pa-
ra que tudo corresse bem. É o
que eu faço na Anhanguera.”

Quem acompanha a trajetória
do professor Gabriel, que optou
ter uma instituição menor, com
mensalidades mais caras e um
maior controle de qualidade, diz
que ele vive em conflito ao ser
também um dos maiores acionis-
tas da Anhanguera. Ele garante
que não, mas, genericamente,
faz críticas ao modelo de admi-
nistração adotado em universi-
dades controladas por institui-
ções financeiras. “É preciso espe-
rar oito anos para ver o lucro em
educação, mas os banqueiros
não têm essa paciência.”

Entre os cinco maiores grupos
educacionais do País, só a Unip
não tem um grupo financeiro por
trás de sua administração. A
Anhanguera é comandada pelo
Pátria; a Estácio, pela GP Investi-
mentos; a Kroton, pela Advent e
a Laureate tem participação do
fundo americano KKR.

Por conta do apetite desses
fundos pelo segmento de educa-
ção, o processo de consolidação
iniciado pela Anhembi Morumbi
ainda promete grandes negócios.
O mais esperado é uma fusão en-
tre Anhanguera e Estácio de Sá
(grupos que se complementam
geograficamente). Isso pode dar
certo? O professor é categórico:
“Não duvido que aconteça, mas
se eles vão entregar um bom pro-
duto é outra história.”

Duas concorrentes e um
PROFESSOR em comum

NILTON FUKUDA/AE

Inovação.
Entre os
cursos
diferentes
criados pela
universida-
de Anhembi
Morumbi
está o de
Design de
Animações

● Garimpo

● Os negócios do professor Gabriel

Com 2,1 mil instituições
de ensino superior
privado no Brasil,
aquisições devem
seguir a todo o vapor

RYON BRAGA
PRESIDENTE DA
CONSULTORIA HOPER
“É preciso garimpar mais, mas
ainda há muita oportunidade de
se fazer negócios no setor (de
ensino superior privado).”

Maior. Sala
de aula da
Anhanguera,
rede que
comprou a
Uniban no
ano passado

LEONARDO SOARES/AE
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� Em sete anos e meio, as aquisições no setor 
movimentaram R$ 6,6 bilhões 

COMPRA E VENDA

NÚMERO DE 
OPERAÇÕES

Volume 
movimentado

*Até maio de 2012
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Anhanguera Educacional

11% de participação

61 câmpus

444,7mil alunos

R$ 1,2 bilhão de
faturamento em 2011

Anhembi Morumbi

49% de participação

6 câmpus

29 mil alunos

R$ 320 milhões de
faturamento em 2011
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 11 jun. 2012, Negócios, p. N4.




