
Kroton projeta 225 novos polos de ensino 
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A mineira Kroton Educacional, de Belo Horizonte, tornou-se a maior companhia de ensino 

privado do mundo após a consolidação da compra da Anhanguera. Comandada por Rodrigo 

Galindo, filho do fundador da Iuni, rede educacional também comprada pela mineira em 2010, 

prevê fortes planos de expansão para 2013, projetando a abertura de 225 polos para o ensino 

a distância (EAD). Em entrevista exclusiva ao DCI, Igor Lima, vice-presidente de operações da 

Kroton, diz que a integração com a Anhanguera também é prioridade para a companhia até o 

final do ano.  

 

A fusão entre a Kroton e a Anhanguera, que aconteceu em abril deste ano, com valor de 

mercado em torno de R$ 12 bilhões, fez com que a Kroton mudasse os planos de expansão a 

partir de agora. Sem perspectiva de ir às compras novamente, o grupo prevê crescimento 

orgânico para expansão da empresa que passou a responder por 15% da base de alunos no 

País.  

 

"Queremos crescer entre 6% e 7% este ano. Só na base de alunos, nosso incremento foi de 

25% ano passado, e a expectativa é manter este ritmo de crescimento ao longo de 2013", 

afirmou ainda o vice-presidente da empresa.  

 

Segundo Lima, a Kroton, que conta também com participação acionária do fundo americano 

Advent, entrará agora em um período sem aquisições ou incorporação de outras instituições de 

ensino, com enfoque apenas na integração com as universidades compradas.  

 

Segundo o vice-presidente da Kroton, medidas de integração, tanto com a Anhanguera quanto 

com as outras empresas compradas pelo grupo, já vêm acontecendo, mas o processo é 

gradual. "As integrações são nossa prioridade, vamos investir nelas e por isso não pensamos 

em novas aquisições nesse momento", diz.  

 

Para Elis Almeida, professora de economia da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) o 

principal problema que a Kroton encontrará daqui para frente no mercado educacional será 

justamente a integração com as universidades adquiridas. "A transição entre universidades de 

caráter familiar com gigantes de capital aberto, acabam por travar algumas mudanças 

estruturais, e esse tipo de problema é comum em qualquer negócio com esse caráter", disse a 

acadêmica.  

 

Pontos fortes  

 

Entre as apostas do grupo para o ano, o executivo destaca o incremento do número de polos 

para o EAD, mercado que ainda deve manter um ritmo mais acentuado de incremento do que 

o presencial. "O ensino a distância cresce acima da média, devemos ter uma expansão na casa 

dos 17% este ano", disse Lima, ressaltando a abertura de outros 225 polos pelo Brasil este 

ano, além de um incremento de 10% a 15% no número de cursos ofertados.  

 

Sem a perspectiva de integrar as marcas do grupo Anhanguera, Lima completa ainda que o 

grupo aguarda algumas decisões judiciais para prosseguir com a integração entre as 

empresas. "Agora entramos em uma fase em que é necessário a aprovação do Cade, seguido 

por uma análise para identificarmos os alunos e depois desenvolver um estudo e trocar 

informações entre as empresas".  

 

Na fusão com a Anhanguera, a Kroton terá papel dominante. Os acionistas da rede somarão 

mais da metade da nova empresa, terão sete dos 13 assentos do conselho e o presidente 

executivo será Galindo, que terá carta-branca para formar sua diretoria.  

 

Enquanto isso, a Anhanguera terá três assentos no conselho e sua presidência, ocupada por 

Gabriel Rodrigues, parceiro do Pátria no investimento.  

 

Reviravolta  
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A história da Kroton, que começou em Minas Gerais em 1966, trouxe ao mercado brasileiro 

uma jornada de altos e baixos. Segundo Fernando Alberto Joli, professor de economia e 

educação da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) a empresa era tratada como azarão 

no começo dos anos 2000. "Em 2010 o valor de mercado da Kroton não passava de 22% do 

valor da Anhanguera."  

 

Em 2011 a empresa começou uma política de aquisições agressiva, passando a atender mais 

estados e deixar a então terceira colocada no mercado educacional Estácio de Sá, mais longe 

da liderança. A primeira grande compra do grupo foi em dezembro de 2011 e envolveu aportes 

de R$ 1,3 bilhão. A compra da Unopar foi uma das maiores do mercado até então, e a 

explicação da Kroton era a entrada no EAD, setor em que a empresa ainda não atuava.  

 

Seis meses depois, a empresa fechou a compra da catarinense Uniasselvi e se tornou a líder 

no país em ensino a distância, traçando o novo perfil do grupo.  

 

"Eu acredito que a Kroton possui hoje a melhor estrutura econômica do setor educacional. O 

grupo investiu alto para dominar o mercado educacional, e venceu, na negociação, a 

concorrente Estácio, que também brigava pelo controle da Anhanguera", completou o 

acadêmico.  

 

Oligopolização  

 

Outra questão levantada por Elis leva em conta qualidade do ensino no País. Depois da fusão, 

as empresas se consagram com folga como a maior do mundo, com o dobro do valor de marca 

da segunda, coloca a chinesa New Oriental. "Quando o assunto é mercado, não há duvidas que 

o negócio envolveu duas grandes empresas e fomentará a economia. A questão educacional, 

no entanto, pode ser repensada. Com a predominância no setor, há uma perspectiva que as 

empresas familiares que ainda restem acabem quebrando, já que não haverá competição 

economica com o novo grupo", disse.  

 

Na avaliação de Elis, o que se caracteriza nesse caso é um processo de oligopolização. "Você 

tem uma diminuição da possibilidade de concorrência e uma série de consequências que 

acentuam uma tendência que já estava delineada depois das aquisições, que foram mais de 20 

entre Anhanguera e Kroton nos últimos anos".  

 

Para Joli, no entanto, esse tipo de controle, que combate a concorrência poderia ser 

empregado ao Ministério da Educação (MEC) através do controle de conteúdo das empresas. 

"O MEC deveria controlar melhor o conteúdo das empresas e cobrar ainda mais metas e 

objetivos educacionais." 

 

Fonte: DCI, São Paulo, 1, 2 e 3 jun. 2013. Caderno A, p. A9. 
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