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Ensino básico é novo alvo do setor

SILVIA COSTANTI/VALOR

Ryon Braga, consultor da Hoper, afirma que ensino a distância tornou-se um concorrente do ensino presencial

Adriana Meyge
De São Paulo

A educação básica será o pró-
ximo alvo no processo de conso-
lidação do setor de ensino priva-
do que foi puxado pelas institui-
ções de ensino superior nos últi-
mos anos, de acordo com Ryon
Braga, fundador e presidente do
conselho da consultoria Hoper
Educação. As instituições priva-
das desse segmento, que com-
preende educação infantil, ensi-
no fundamental e ensino médio,
movimentaram R$ 33,9 bilhões
em 2012, e a Hoper estima um
crescimento de 15,6% em 2013,
para R$ 39,2 milhões.

As matrículas no ensino bási-
co privado vêm crescendo no
Brasil nos últimos anos, enquan-
to a trajetória é de queda no se-
tor público. Em 2012, haviam
7,2 milhões de alunos matricu-
lados na rede particular de ensi-

no básico, e a Hoper estima que
esse número chegue a 7,7 mi-
lhões em 2014.

A consolidação também não
para no ensino superior privado.
Desde 2007, houve 200 aquisi-
ções no segmento, que deve cres-
cer 13% este ano e movimentar
R$ 32 bilhões. Segundo Braga, há
diversas negociações em curso,
mas elas não devem atingir um
ágio tão alto como o que já se ob-
teve nesse mercado, de um múlti-
plo de 12 vezes o Ebitda (lucro
antes de juros, impostos, depre-
ciações e amortizações).

Os dois maiores grupos de en-
sino superior do país, Kroton e
Anhanguera, anunciaram a fu-
são de suas operações há duas se-
manas. A Anhanguera liderava o
setor em 2012, com receita líqui-
da de R$ 1,6 bilhão e 429 mil alu-
nos matriculados, o que repre-
senta 8,3% do mercado. A Kroton
estava em segundo lugar, com re-

ceita líquida de R$ 1,4 bilhão e
410 mil alunos (7,9% do total).

Para Braga, o avanço dos
grandes grupos no terreno do
ensino a distância (EaD) dificul-
ta a sobrevivência das pequenas
instituições. “As pequenas facul-
dades vão morrer nos próximos
cinco anos”, prevê. O consultor
explica que houve uma conver-
gência entre o público de ensino
a distância e de cursos presen-
ciais. Há oito anos, o público dos
cursos virtuais eram pessoas de
baixa renda, de cidades peque-
nas. “Hoje, já não é tão baixa
renda, e o EaD chegou à perife-
ria das grandes cidades”, diz.

Segundo Braga, o curso a distân-
cia canibaliza até 20% do presen-
cial, ou seja, tornou-se um concor-
rente. Em 2011, ingressaram no
ensino a distância 406,5 mil alu-
nos, um crescimento de 22,4% em
relação ao ano anterior. Em 2005,
eram apenas 127 mil.

Com mais
alunos no
1º trimestre,
receita sobe
De São Paulo

A Estácio encerrou o primeiro
trimestre com forte crescimento
em seus principais indicadores,
com resultado acima do projeta-
do pelos analistas.

O lucro líquido do grupo educa-
cional atingiu R$ 66,6 milhões nos
três primeiros meses do ano, o que
representa um avanço de 67%.
Mesmo excluindo as aquisições,
que representaram um acréscimo
de 8,7 mil alunos, o crescimento
foi expressivo, de 59%.

A receita líquida teve uma va-
riação positiva de 25% para R$
413,3 milhões. O motivo desse
bom desempenho foi o grande
volume de novos alunos no vesti-
bular de início de ano, que au-
mentou 20% e chegou a 334,2 mil
em março. “Esse resultado é uma
comprovação de que é possível
crescer de forma orgânica, não
somente por aquisições. Dessa
maneira apresentamos boas
margens”, disse Rogério Melzi,
presidente da Estácio.

O resultado da companhia
também foi beneficiado pelo au-
mento no valor das mensalida-
des que cresceu 5,8% nos cursos
presenciais e 11,6% no ensino a
distância, sendo que neste últi-
mo caso o reajuste foi acima da
i n f l a ç ã o.

O lucro antes de juros, impos-
tos, depreciação e amortização
(Ebitda, na sigla em inglês) cres-
ceu 50,4% para R$ 87,1 milhões. A
margem Ebitda ficou em 21,1%, o
equivalente a um ganho de 3,6
pontos percentuais em relação
ao registrado no primeiro tri-
mestre do ano passado.

A Estácio fechou o trimestre
com 48,9 mil alunos que contrata-
ram o Fies (linha de financiamento
estudantil do governo federal). Is-
so significa um aumento de 113%
sobre igual período de 2012. Esse
volume equivale a 18,9% da base
total de alunos de graduação em
cursos presenciais.

Segundo a companhia, em
abril, havia 15 mil alunos calou-
ros estudando com o Fies. Desde
o começo deste ano, mesmo alu-
nos com dívidas registradas no
Serasa podem solicitar a linha
de crédito estudantil do governo
federal. (BK)

Beth Koike
Do Rio

O mais recente livro do guru
Jim Collins “Vencedoras por op-
ç ã o”  — que conta a história de
empresas que chegaram à lide-
rança sem saltos repentinos,
crescendo pouco a pouco e de
forma linear — é o livro de cabe-
ceira dos gestores da E s t á c i o. Per-
correr 20 milhas a cada dia, uma
das metáforas do autor america-
no, é o novo mantra do segundo
maior grupo de ensino superior
privado do país, após o anúncio
da fusão entre Anhanguera e
Kroton, que criou o maior.

“Não vamos crescer por meio
de fusões apressadas. A Estácio
não faz a loucura de assinar uma
fusão em três dias, sem due dilli-
gence. Buscamos um crescimento
linear e consistente”, diz Rogério
Melzi, presidente da Estácio e só-
cio da GP Investments, maior
acionista do grupo educacional
carioca desde 2008, sem receio
que sua afirmação soe como dor
de cotovelo de quem também
tentou uma associação com a
Anhanguera, mas desistiu diante
da resistência do concorrente em
abrir dados detalhados antes de
fechar o negócio. Ele lembra que o
trio fundador da GP — Jorge Paulo
Lemann, Beto Sicupira e Marcel
Teles — reúne-se uma vez por ano
com Jim Collins para definir as di-
retrizes de seus negócios.

A comparação entre as 20 mi-
lhas do guru americano e a estra-
tégia adotada pela GP foi repeti-
da por diversas vezes durante a
entrevista concedida ao Va l o r pe -
lo alto escalão da Estácio. O grupo
é formado por nove executivos,
alguns com passagens por em-
presas como A m b e v, Gerdau,
HSM, outros que já trabalhavam
na Estácio antes da chegada da
GP. No time, uma única mulher: a
gaúcha Paula Caleffi que em 2009
deixou a Unisinos, no Rio Grande
do Sul, para assumir a reitoria da

Estácio. Sua missão é equilibrar
qualidade acadêmica e custos.

Desde a chegada da GP, em
2008, a Estácio realmente deu
passos menores, principalmente,
se comparado aos concorrentes.
A prioridade era arrumar a casa,
que estava desorganizada. O gru-
po tinha cerca de 200 mil alunos
matriculados em 20 faculdades,
atuando de forma autônoma. Na
época, havia professores e funcio-
nários de faculdades que sequer
sabiam que pertenciam à Estácio.

“Achávamos que em dois anos
seria possível organizar a compa-
nhia, mas isso levou quatro anos”,
diz Melzi. A Ambev, criada em
1999 a partir da união de Brahma e
Antarctica e onde Melzi trabalhou
de 2001 a 2005, também exigiu es-
forço semelhante, lembrou.

Um ponto considerado sensí-
vel, a qualidade do ensino em fa-
culdades de grande porte — a Es-
tácio tem mais de 334 mil alunos
— é tratada com uma resposta di-
reta, sem rodeios. “Não queremos
ser a USP ou o MIT [Massachusetts
Institute of Technology]. Atende-
mos a nova classe média e acredi-
tamos que essas pessoas têm uma
qualidade de vida melhor após
sair da faculdade”, diz Melzi. Se-
gundo uma pesquisa da Estácio, o
aluno tem uma renda mensal de
R$ 1.452 no primeiro ano do cur-
so, atinge R$ 2.134 no último ano
da faculdade, e seis meses depois,
R$ 2.423, em média.

“Estamos trabalhando muito
para melhorar a qualidade do
nosso ensino. Fizemos um inves-
timento de R$ 40 milhões no
programa de adequação curri-
cular. Do meu bônus, 30% vêm
de clima organizacional e satis-
fação dos alunos e colaborado-
res. Se o ensino for ruim, meu
bônus cai”, diz o executivo.

Melzi e seu time falam com
entusiasmo sobre o que conside-
ram o “c o r a ç ã o” da Estácio: uma
gestão focada em meritocracia e
uma rigorosa padronização de

processos nas áreas administra-
tiva e acadêmica, com um acom-
panhamento mensal.

“A Estácio está um passo à frente
na estrutura de gestão e a merito-
cracia é um diferencial deles”, diz o
consultor especializado em ensino
Ryon Braga, fundador da H o p e r. “A
companhia tem um programa ge-
rencial bem sofisticado, um mode-
lo Ambev”, afirma Luciano Cam-
pos, analista que acompanha o se-
tor de educação pelo HSBC.

Em relação à meritocracia,
desde 2010 a Estácio tem um
programa de remuneração variá-
vel para os docentes — algo iné-
dito no setor de educação priva-
da. Dos 8 mil professores da Está-
cio, 1,6 mil recebem de um a três
salários a mais como bonifica-
ção. Em 2012, a companhia pa-

gou R$ 5 milhões em bônus e
partir deste ano o benefício será
estendido para 2 mil professores.

Atualmente, todos as opera-
ções relacionadas, por exemplo,
a finanças, compras, pessoal, tec-
nologia e atendimento a alunos
dos 76 campi da companhia es-
tão centralizadas no campi João
Uchôa, localizado atrás da favela
Turano (pacificada em 2011), no
bairro do Rio Comprido, no Rio.

Com a centralização, a com-
panhia reduziu pela metade o
número de pessoas nas áreas ad-
ministrativas. Em 2008, havia 3
mil pessoas fazendo algum tipo
de trabalho administrativo nos
campi, sendo que entre 600 e
700 pessoas dedicavam–se inte-
gralmente a essas funções. Hoje,
são 320 funcionários.

“Com a integração também
ganhamos poder de escala. Por
exemplo, há três anos compra-
mos 4 mil computadores e con-
seguimos reduzir o preço inicial
de R$ 2,6 mil para R$ 1,3 mil”,
disse Virgílio Gibbon , diretor fi-
nanceiro da Estácio.

Chama a atenção o controle
rigoroso de metas. “Acompanha -
mos mês a mês o desempenho
das unidades e se algo vai mal
interferimos rapidamente para
que possa chegar no fim do ano
com as metas cumpridas”, disse
Gilberto Castro, diretor executi-
vo de operações presenciais da
Estácio. Castro, que também
passou pela Ambev, é o respon-
sável pelas visitas aos campi.

No mercado de capitais, a Está-
cio é a preferida de vários analis-
tas. “A Estácio é a nossa ‘top pick’
devido à percepção que temos de
que a companhia ainda tem mui-
to a ganhar no ensino a distância
e com o Fies [financiamento estu-
dantil do governo]. As outras
duas abertas Kroton e Anhangue-
ra já têm forte presença nesses
dois itens”, diz Campos, do HSBC.

Com a casa organizada e a ação
em alta, a Estácio agora quer abo-
canhar uma fatia maior do mer-
cado de ensino, enquanto os con-
correntes — Kroton e Anhangue-
ra — estiverem focados no proces-
so de integração, que pode levar
até três anos, estima Melzi.

“Já crescemos de forma desor-
denada e tivemos que parar para
arrumar a casa, enquanto os con-
correntes avançavam. Agora, é o
c o n t r á r i o”, disse Melzi.

Fonte: BM&FBovespa e Economatica. Elaboração: Valor Data  *Até o dia 09/05/2013
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Ensino Com integração feita, grupo
consolida jeito GP de administrar

Estácio não
quer “f usões
apressadas”

ALINE MASSUCA/ VALOR

Melzi, da Estácio: “Essas pessoas [da nova classe média] têm uma qualidade de vida melhor após sair da faculdade”
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 10, 11 e 12 maio 2013, Empresas, p. B5.




