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Educação capitalizada
As gestoras de private equity com negócios em educação no Brasil

Fontes: Gestoras, empresas, Hoper e MEC. *KKR fez aporte na Laureate com outros investidores, receita da operação brasileira divulgada pela Hoper. **Dona de 11 faculdades brasileiras
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Actis 
Inglaterra

Grupo Cruzeiro do Sul

Ensino superior

37%

R$ 180 milhões

2012

R$ 500 milhões

Inglaterra

CNA 

Idiomas

não revela

R$ 135 milhões

2012

não revela

Brasil

Abril Educação

Educação básica e idiomas

19%

R$ 226 milhões 

2010

R$ 798 milhões 

Brasil

Anima

Ensino superior

30%

R$ 100 milhões

2012

R$ 325 milhões

Brasil

Affero 

Educação corporativa

40%

não revela

2010

R$ 50 milhões

BR Investimentos 
Brasil

HSM 

Educação executiva

50%

não revela

2009

não revela

Advent 
Estados Unidos

Kroton 

Ensino superior

25%

R$ 280 milhões

2009

R$ 850,5 milhões 

GP
Brasil

Estácio

Ensino superior

19,7%

R$ 259 milhões

2008

R$ 1,6 bilhão

Pátria 
Brasil

Anhanguera

Ensino Superior

25% 

R$ 87,7 milhões

2003

R$ 1,9 bilhão

Capital Group
Estados Unidos

Ibmec

Ensino superior

não revela

R$ 130 milhões

2010

R$ 170 milhões  

Cartesian Group
Estados Unidos

Maurício de Nassau

Ensino superior

não revela

não revela

2009

não revela

KKR*
Estados Unidos

Laureate Inc.** 

Ensino superior

não revela

US$ 3,8 bilhões

2007

R$ 702 milhões 

H.I.G.
Estados Unidos

Cel Lep 

Idiomas

100%

não revela

2012

não revela

Kinea 
Brasil

Multi 

Idiomas e profissionalizantes

20%

R$ 200 milhões

2010

R$ 380 milhões

Gestoras com mais de uma instituição

5 milhões
é o número de 

alunos matriculados 

no ensino superior 

privado, segundo 

dados de 2011

Educação Nos últimos anos, plano foi ganhar escala e atrair aluno com preço baixo, agora é preciso buscar qualidade

Fundos mudam a estratégia no ensino
Beth Koike
De São Paulo

Os fundos de private equity,
que nos últimos dez anos vêm
investindo no mercado de ensi-
no no país, estão mudando a es-
tratégia. Depois de ganhar esca-
la, agora precisam melhorar a
qualidade dos cursos para atrair
e reter alunos.

Hoje, o desafio do setor de
educação privada é ter quantida-
de e qualidade ao mesmo tem-
po. O mercado conta com a pre-
sença de dez fundos de private
equity em 14 grupos de ensinos
superior, básico e de idiomas. Na
última década, a maioria dos in-
vestidores queria ganhar escala.
Agora, eles começam a olhar
com mais atenção para a quali-
dade do ensino. Isso porque o
valor das mensalidades chegou
ao piso, com faculdades cobran-
do preços muito parecidos — o
diferencial, então, passa a ser o
conteúdo pedagógico.

Antes do processo de consoli-
dação, em 1996, o valor médio
das mensalidades cobradas pelas
faculdades era de R$ 950. Em
2012 caiu para R$ 538. A queda
real é 43%, segundo a H o p e r, con-
sultoria de educação, que usou o
IPCA (do IBGE) como deflator.

O Va l o r ouviu executivos de se-
te gestoras de fundos com negó-
cios em educação no país: Actis,
Advent, BR Investimentos, H.I.G.,
G P, Kinea e Pátria. Em comum, to-
dos falam da importância da qua-
lidade como maneira de atrair e
manter alunos; unanimidade
que não existia até agora.

Na área de ensino, os fundos
costumam ser olhados com cer-
ta desconfiança — há um receio
de que vão mercantilizar a edu-
cação. “As pessoas custam a acre-
ditar que os financistas olham
para a questão da qualidade”,
diz Eduardo Alcalay, sócio do GP
e maior acionista da E s t á c i o.

Na última década, as faculda-
des partiram para a massificação
de olho na grande camada da po-
pulação brasileira sem acesso ao
ensino superior. O número de alu-
nos nas faculdades particulares
dobrou entre 2000 e 2011 e atin-
giu pouco mais de 5 milhões. Se as
universidades públicas forem
consideradas, o total sobe para
6,9 milhões, segundo dados do
Ministério da Educação (MEC).

O Pátria foi um dos alavanca-
dores desse crescimento. Foi a
primeira gestora a investir no se-
tor, em 2003, na Anhanguera.
Nesses quase dez anos, o número
de alunos cresceu de forma ex-
pressiva, a ponto de a gestora
pensar que era o momento de sair
da operação, do qual é o maior
acionista com uma fatia de 25%.

“Poderíamos desinvestir e até
pensamos nisso. Entramos na
Anhanguera em 2003, com 9 mil
alunos. Hoje são mais de 440
mil. Até onde mais poderíamos
crescer?”, questionou Alexandre
Saigh, sócio do Pátria. “Mas veio
o ensino a distância que deu um
fôlego de mais cinco ou seis anos
para permanecer na empresa e
onde enxergamos ser possível
melhorar a qualidade do ensino.
Gravamos aulas com o Gilmar
Mendes [ministro do Supremo
Tribunal Federal] e com o Al Go-
re [ex-vice-presidente dos Esta-
dos Unidos] que foram reprodu-
zidas para centenas de alunos. Is-
so seria impossível em uma aula
presencial”, disse Saigh.

Foi exatamente nesse segmen-
to de ensino a distância, que o
Advent viu os números da Kro-
ton saltarem. A gestora america-
na fez um aporte inicial de R$
280 milhões que foram usados
para aquisição do Iuni. Um ano e

meio depois, o Advent fez um se-
gundo aporte, cujo valor não foi
revelado, para compra da Uno-
par por R$ 1,3 bilhão — maior
transação do setor. Em 2011, o
faturamento da Kroton foi R$
850 milhões. Com a compra da
Unopar, a receita nos seis pri-
meiros meses deste ano da Kro-
ton já atingiu R$ 786 milhões.

A experiência bem sucedida no
mercado brasileiro de ensino mo-
tivou o Advent a investir em outros
países. “A Kroton foi nossa primei-
ra aquisição em educação no mun-
do. O Brasil acabou gerando exper-
tise e adquirimos outras empresas
de ensino nos Estados Unidos e Eu-
r o p a”, disse o argentino Juan Pablo
Zuchini, sócio do Advent Brasil.

Com margens maiores e custos
menores, o ensino a distância tam-
bém é observado por outros fun-
dos. “Gostamos do segmento de
ensino a distância, mas os estraté-
gicos do setor estão fazendo aqui-
sições a preços maiores do que es-
tamos dispostos a pagar neste mo-
m e n t o”, disse Cristiano Lauretti,
diretor-executivo do Kinea, fundo
de private equity do Itaú que de-
tém participação no Grupo Multi.

Ao contrário do Pátria e Ad-
vent, o GP fez o caminho contrário
com a Estácio. A universidade pre-
feriu primeiro arrumar a casa, me-
lhorar seu conteúdo acadêmico e
depois partir para as compras.
Tanto é que em quatro anos, sob a
gestão do GP, o número de alunos
da Estácio aumentou 25%— um
percentual considerado tímido
no setor. “Recebi queixa de inves-
tidor que nos comparava a outras
instituições que a todo momento
anunciavam aquisições”, lembra
Alcalay, que presidiu a instituição
entre 2008 e março deste ano.

Nesse período, a Estácio adotou
medidas como o investimento de
R$ 45 milhões para melhorar seu
conteúdo pedagógico e a criação
de um programa de bonificação
para os melhores professores. Cer-
ca de 1,4 mil deles, equivalente a
20% do total de professores da Es-
tácio, recebem, por ano, de dois a
três salários a mais. Há ainda o for-
necimento de livros customizados,
ou seja, produzidos sob demanda,
apenas com os capítulos que serão
estudados pelos alunos. Esse mate-
rial já está incluso no valor da men-
salidade, que fica entre R$ 500 e R$
550. Muitos alunos não têm recur-
sos extras para comprar livros.

O plano de elevar o nível peda-
gógico dos cursos também é uma
resposta a um episódio que arra-
nhou a imagem da Estácio. No
início dos anos 2000 um analfa-
beto foi aprovado em seu vesti-
bular. Esse caso ocorreu sete anos
antes da entrada do GP na opera-
ção, mas é lembrado até hoje.

A questão da qualidade do ensi-
no também é um dos pontos estra-

tégicos para os fundos que entra-
ram há pouco tempo no mercado.
Como há escassez de grandes gru-
pos para aquisição, a aposta desses
investidores tem sido as faculda-
des de médio porte com conteúdo
pedagógico de nível acima da mé-
dia. Duas gestoras, a inglesa Actis e
a brasileira BR Investimentos, es-
tão seguindo esse caminho.

“Acompanhamos o setor de
educação desde a década de 90,
quando ainda não era permitida a
participação de fundos em facul-
dades. Assistimos ao processo de
massificação e decidimos não se-
guir por essa via. Vamos investir
em faculdades de tamanho inter-
mediário com qualidade acadêmi-
ca diferenciada”, diz Chu Kong, só-
cio da inglesa Actis que neste ano
comprou uma fatia do Grupo Edu-
cacional Cruzeiro do Sul e na rede
de idiomas CNA. Suas mensalida-
des ficam entre R$ 600 e R$ 700.

A Cruzeiro do Sul possui 50 mil
alunos e a meta é ter entre 100 mil
e 150 mil até 2015. “Quando atin-
girmos esses patamares pretende-
mos abrir o capital do grupo”, diz
Patrick Ledoux, sócio da Actis. A
Cruzeiro do Sul é formado por três
faculdades: Unicsul, Unicid e Uni-
versidade do Distrito Federal.

A BR Investimentos, do econo-
mista Paulo Guedes, um dos fun-
dadores do Ibmec, quer transfor-
mar o Anima, do qual comprou
uma fatia de 30%, em um grupo es-
pecializado em determinadas
áreas acadêmicas. “Os grupos mas-
sificados não estão com o pé na

realidade. O futuro da educação é
investir em faculdades temáticas,
com qualidade diferenciada, e
muita tecnologia”, diz Guedes.

O Pátria também tem obser-
vado as faculdades temáticas,
em especial aquelas que aten-
dem o público de alta renda. “Se
tivesse oportunidade, apostaria
em faculdades premium. Há
muito espaço para esse segmen-
to crescer. Veja o Ibmec, do Clau-
dio Haddad, criado apenas em
2002”, diz Saigh, sócio do Pátria.

Não é só o Pátria que tem dado
atenção especial a grupos de ensi-
no com qualidade acadêmica re-
conhecida. O próprio Ibmec ven-
deu uma fatia do seu capital para o
fundo americano Capital Group
em 2010. De lá para cá, tem sido
implementada uma forte reestru-
turação com foco na expansão da
marca Ibmec. Antes, a estratégia
era adquirir faculdades para com-
por a segunda bandeira do grupo.

Outro exemplo é a recente
aquisição de 100% da rede de
idiomas Cel Lep pelo fundo ame-
ricano H.I.G. “Já temos o reco-
nhecimento dos nossos cursos.
Nosso desafio agora é crescer
com qualidade”, disse Fernando
Marques, sócio da H.I.G., que
acaba de desembarcar no Brasil.

Segundo o MEC, no ranking
que mede a qualidade de cursos
superiores — onde um é a pior
nota e cinco, a melhor — as facul-
dades privadas populares têm re-
cebido notas entre três e quatro.
Há espaço para melhorar.

Relação com os antigos donos nem sempre é fácil
De São Paulo

A relação entre os investidores e
os fundadores dos grupos de ensi-
no normalmente é conflituosa. A
maioria das empresas ligadas à
área de educação ainda é familiar,
com pouca profissionalização.

“Quando os fundos entram,
mesmo quando é uma participa-
ção minoritária, há uma comple-
ta mudança na gestão, com mais
planejamento e governança. Esse

é o lado positivo. Por outro lado,
os fundos ainda focam muito no
retorno ao acionista e não no alu-
no. Isso dá muito conflito por
conta do padrão de qualidade
que se quer atingir. É preciso ha-
ver uma integração entre o aca-
dêmico e o financeiro”, diz Carlos
Monteiro, sócio da CM, consulto-
ria especializada em ensino.

Nos grupos de ensino superior
Anhanguera e Estácio, os maiores
do país, os principais executivos

são dos fundos Pátria e GP, respec-
tivamente. Mas há outros mode-
los. Na Kroton, a presidência exe-
cutiva está nas mãos de Rodrigo
Galindo há quase dois anos. Ga-
lindo é filho do fundador da Iuni,
comprada pelo Advent e que inte-
gra a operação de ensino. Para evi-
tar conflitos com os antigos do-
nos, o sócio do Advent, Juan Pablo
Zucchini, diz que antes de fechar
o negócio define qual será o papel
da família e o do fundo. Advent já

negociou com três famílias desde
que entrou no capital da Kroton.

Para Cristiano Lauretti, diretor
do Kinea, dono de 20% do Grupo
Multi (Wizard e Yázigi), as vanta-
gens de uma empresa familiar é
que os gestores, em geral, conhe-
cem o negócio e concordam em
melhorar a governança corporati-
va e a profissionalização. O ponto
negativo é o fato de as empresas fa-
miliares não estarem 100% pron-
tas para abrir o capital. (BK)

Escolas de idiomas são
o novo alvo de interesse
dos investidores
De São Paulo

De olho em dois importantes
eventos esportivos internacio-
nais, Copa do Mundo e Olimpía-
das, que acontecem no Brasil nos
próximos anos, e na pequena
quantidade de brasileiros que
domina a língua inglesa, o seg-
mento de escolas de idiomas é al-
vo de interesse dos investidores.
Já é esperado um forte movimen-
to de consolidação nesse setor,
que é bastante pulverizado. São
pelo menos 70 redes de escolas
de idiomas distribuídas no país.

Vários grupos de idiomas — Cel
L e p, CNA e Red Balloon e  o Grupo
Multi (dono de Wizard, Yá z i g i ,
Skill, Alps e Quatrum) — já têm
participação de investidores no ca-
pital. Três dessas operações foram
fechadas em julho e setembro e já
são aguardados novos negócios.

Uma das escolas que estão sen-
do estudadas agora é a Wise Up,
que conta com mais de 200 unida-
des e tem faturamento de cerca de
R$ 130 milhões, apurou o Va l o r .

Em setembro, o fundo america-
no H.I.G. anunciou sua entrada no
Brasil ao comprar 100% do Cel Lep
e a gestora inglesa Actis adquiriu
participação minoritária na rede
CNA por R$ 135 milhões. Ambos
os fundos têm projetos de expan-
são para seus novos negócios.

O CNA planeja dobrar de ta-
manho e atingir 1 mil franquias
no país, diz Patrick Ledoux, sócio
do Actis. O dinheiro do aporte
também pode ser usado para
possíveis aquisições, melhorias
na plataforma tecnológica e fi-
nanciamento de franqueados
que já têm escolas CNA e querem
adquirir outras unidades, mas
não têm recursos financeiros.

O fundo americano H.I.G. che-

ga com um desafio diferente. Dar
escala ao Cel Lep, escola reconhe-
cida pela sua qualidade mas ainda
voltada a um público restrito,
uma vez que só tem 20 unidades.
“Apesar de ser voltada para o pú-
blico premium e ter menos unida-
des, acredito que há um grande
potencial de crescimento porque
apenas 3% da população brasilei-
ra fala inglês. Além disso, como as
escolas são próprias, temos mais
controle sobre a qualidade do en-
s i n o”, disse Fernando Marques,
executivo da H.I.G. e atual presi-
dente do conselho do Cel Lep.

No segmento de escolas pre-
mium de inglês, a Abril Educação
também comprou, em julho, o
controle da Red Balloon, escola
voltada para crianças e adoles-
centes. A Abril Educação, em que
um dos sócios é a BR Investimen-
tos, também tem planos de ex-
pandir a rede com 34 unidades.

Os investidores enxergam que
mesmo após a Copa do Mundos,
em 2014, e as Olimpíadas, em
2016, ainda haverá demanda pelo
aprendizado do inglês. “É um setor
em que o bolo cresce anualmente,
ou seja, temos novos alunos a cada
ano buscando aprender inglês.
Sendo assim, crescimento orgâni-
co de cada player não significa que
os players estarão tomando mar-
ket share um do outro”, diz Cristia-
no Lauretti, diretor do Kinea, ges-
tora de private equity do Itaú que
detém uma fatia de 20% do Multi.

O Kinea foi o primeiro private
equity a entrar no setor de escolas
de idiomas, em 2010, e um de seus
projetos é abrir o capital da empre-
sa. Em paralelo, o fundador do
Multi, Carlos Martins, também
conversa com outros fundos para
uma possível venda, segundo o Va -
lor apurou. (BK)
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Zuchini, do Advent: “Brasil gerou expertise e compramos nos EUA e na Europa”

SILVIA COSTANTI / VALOR

Patrick Ledoux (à esq.) e Chu Kong, do Actis: plano é dobrar o tamanho do CNA
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 31 out. 2012, Empresas, p. B3.




