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A onda de fusões e aquisições
no setor de educação come-
çou em 2005, com a compra
de uma fatia de 51% da facul-
dade Anhembi Morumbi pela
rede americana de ensino su-
perior Laureate por R$ 300
milhões. De lá para cá, a em-
presa conclui a compra da
Anhembi Morumbi e com-

prou mais de dez institui-
ções, entre elas, a FMU, um
negócio de R$ 1 bilhão.

Outras empresas foram ain-
da mais rápidas, financiadas
por fundos de private equity.
A Estácio, por exemplo, com-
prou 11 instituições em 8 cida-
des desde 2010. O maior negó-
cio do setor, no entanto, foi a
fusão das Anhanguera e da
Kroton, anunciada em abril,
que criará um grupo avaliado
em mais de R$ 10 bilhões.

Para Ambev,
2013 é um
“ano difícil”Roger Marzochi

A valorização do dólar em re-
lação ao real levou otimismo
à indústria de instrumentos
musicais no Brasil, que prevê
alta de 12% no faturamento
em 2013 em relação aos R$
625 milhões obtidos no ano
passado.

As informações são da Asso-
ciaçãoBrasileiradeMúsica(Abe-
música), que anteontem abriu a
30ª Feira Internacional de Músi-
ca Expomusic, em São Paulo. A
feira vai reunir em cinco dias
200expositorescom aexpectati-
va de fechar R$ 250 milhões em
negócios.Se confirmado,oresul-
tado vai representar uma alta de
14,5% em relação a 2012.

“De janeiro a junho, imaginá-
vamos um desempenho de 6% a
7% neste ano. Mas com o dólar
no atual nível, num momento
onde já foi realizada grande par-
te da importação, a projeção me-

lhorou”, diz Synésio Batista da
Costa, presidente da Abemúsi-
ca. “Os importadores terão que
reposicionar os negócios no
ano que vem, porque os lojistas
já importaram o que tinham
que importar”, explica. “Vai ter
instrumento mais barato.” O se-
tor movimenta no varejo R$ 2,5
bilhões em 2 mil pontos de ven-
da no Brasil.

Roberto Weingrill, presiden-
te da fabricante de instrumen-
tos musicais Weril, diz que já
sentiu uma melhora no merca-
do. As vendas da empresa tive-
ram um crescimento inespera-

do de 20% no primeiro se-
mestre. “O mercado come-
çou a crescer tremendamen-
te para nossa linha mais sim-
ples”, diz o executivo, come-
morando a reação dos produ-
tos mais baratos frente aos
asiáticos, que estavam domi-
nando o segmento.

NO PORTAL

Dayanne Sousa

As duas maiores companhias
de educação do Brasil, Kroton e
Anhanguera, têm juntas cerca
de 14% do total dos alunos de
instituições privadas do País.
As duas anunciaram um acordo
de fusão em abril, que dará ori-
gem a maior empresa de ensino
do mundo. Levantamento feito
pelo Broadcast, serviço em tem-
po real da Agência Estado, com
dados do Censo da Educação
Superior mostra que, apesar do
forte movimento de consolida-
ção do setor, o mercado ainda é
bastante fragmentado.

Considerando o número de
alunos das companhias abertas
Kroton, Anhanguera e Estácio,
além de companhias fechadas
de grande porte como Laureate
Brasil, Unip, Ser Educacional,
Anima Educação e Cruzeiro do
Sul, as principais empresas de-
têm cerca de 30% do mercado
de ensino privado.

Para a comparação foram usa-
dos dados do número de estu-

dantes de graduação das empre-
sas ao final de 2012, informa-
ções que serviram como base
do Censo recém-divulgado pe-
lo Instituto Nacional de Estu-
dos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep). A com-
paração com os números do
ano anterior mostra que a parti-
cipação de mercado das princi-
pais companhias cresceu. Kro-
ton e Anhanguera somadas ti-
nham uma fatia de 11% em 2011.

A fusão de Kroton e Anhan-
guera ainda depende da aprova-
ção do Conselho Administrati-
vo de Defesa Econômica (Ca-
de). Na época do anúncio do
acordo entre as companhias, o
presidente da Kroton, Rodrigo
Galindo, destacou que dados so-
bre o market share de ambas de-
pendiam do Censo, mas avaliou
que considerava o mercado pou-
co concentrado.

Ensino à distância. O segmen-
to de ensino à distância (EAD) é
o que apresenta a menor frag-
mentação. Considerando ape-
nas os alunos deste ramo, Kro-
ton e Anhanguera somadas al-
cançam aproximadamente 34%
do mercado segundo os núme-
ros de 2012. A principal concor-
rente, a Estácio, tem uma fatia
próxima de 5%.

Neste segmento, Kroton e
Anhanguera ganharam mais es-
paço de um ano para outro. As
duas juntas tinham um market
share de aproximadamente
27% em 2011. O ganho no perío-
do é explicado, sobretudo, pela
aquisição da Uniasselvi pela
Kroton em maio do ano passa-
do. A companhia tinha mais de
70 mil alunos só no EAD, um
número que passou a contar na
base da Kroton.

Para uma fonte do mercado,
mesmo a maior concentração
no EAD não seria uma barreira
para a aprovação da megafusão
pelo Cade. Segundo analistas, o
órgão antitruste tende a consi-
derar a fatia de mercado das em-

presas em cada região e não o
total do mercado brasileiro.

De acordo com a fonte, um
estudo das empresas mostra
que apenas 3% das unidades
(campi presenciais e polos de
ensino à distância) de Kroton e
Anhanguera estão localizadas
em regiões onde há concentra-
ção relevante do mercado de en-
sino privado. “Se houver qual-

quer imposição por parte do Ca-
de, seria a necessidade de venda
de alguns desses ativos”, com-
pleta.

Kroton e Anhanguera foram
procuradas para comentar o te-
ma, mas informaram que no mo-
mento não se pronunciam so-
bre as operações conjuntas.

Oportunidades. Apesar da re-
cente onda de consolidação vi-
venciada pelo setor de ensino
superior privado, o líder da área
de educação da consultoria
PwC, Alexandre Pierantoni, en-
tende que ainda são amplas as
possibilidades para fusões e
aquisições no setor. “Continua
a existir um potencial bastante
grande e ainda há ativos interes-
santes para serem alvo de aqui-
sições”, disse.

“O mercado de ensino supe-
rior privado é ainda muito pul-
verizado, uma grande parte das
instituições tem menos de 1 mil
alunos”, pondera Pierantoni.

A percepção de executivos e
analistas do setor é ainda de que
o mercado de ensino a distância

tende a ser mais concorrido da-
qui para a frente. A Estácio
anunciou há menos de uma se-
mana a aquisição da Uniseb,
uma instituição com 30 mil alu-
nos só na graduação a distância.
Se a aquisição já tivesse finaliza-
da em 2012, a participação de
mercado da Estácio no segmen-
to naquele ano subiria para 8%.

Recentemente, companhias
que ainda não atuam em gradua-
ção a distância reforçaram seu
interesse de ingressar no merca-
do e aguardam aprovação do Mi-
nistério da Educação (MEC) pa-
ra iniciar atividades. É o caso da
FMU, recém-adquirida pela
Laureate, além de Anima Educa-
ção e Ser Educacional.

Para os analistas do HSBC Lu-
ciano Campos e Caio Moscardi-
ni, o MEC tende a agilizar pro-
cessos para ampliar a concor-
rência no segmento. “Acredita-
mos que a fusão entre Anhan-
guera e Kroton possa levar o Ca-
de a pressionar o Ministério da
Educação a abrir o segmento de
ensino a distância”, comenta-
ram, em relatório.

Ensino superior
privado ainda é
pulverizado

Cresce a venda de instrumentos musicais

Aéreas cobram ajuda do governo
Empresas fizeram uma série de pedidos para elevar competitividade do setor, como revisão do preço do combustível e corte de tributos

12%. Indústria de
música prevê alta

no faturamento
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Para a Ambev o ano de 2013 foi
“muito difícil”, por conta da
conjuntura econômica desfavo-
rável, que deve provocar uma
queda no volume de bebidas
vendidas. A companhia, no en-
tanto, conseguiu “ler cedo” es-
se cenário adverso, segundo o
vice-presidente de Relações
Corporativas da Ambev, Milton
Seligman.

“Tivemos um primeiro tri-
mestre terrível, depois de um
quarto trimestre de 2012 bom.

Nós lemos cedo o ano, o que
nos permitiu tomar decisões rá-
pidas. Mas seguimos com um
otimismo moderado para 2013,
para terminá-lo com resultados
positivos em receita; não em vo-
lume, que está mais difícil”, dis-
se o executivo, antes de partici-
par do evento Fóruns Estadão
Regiões – Nordeste.

Ele comentou que os últimos
meses ainda foram difíceis para
o setor, com consumo aquém
do esperado. “São três fatores
que influenciam as vendas: ren-
da, que ainda está comprometi-
da; clima e preço. Com inflação
dos alimentos em alta e o dólar
valorizado fica difícil não repas-
sar custos nos valores dos pro-
dutos.” / SUZANA INHESTA

Fusões iniciam
em 2005

No EAD,
concentração
é maior

Sob nova direção. Estudantes da Universidade Anhembi Morumbi, controlada pela Laureate, que comprou neste ano a FMU

Oito maiores empresas
do setor somam cerca de
30% dos alunos de
redes particulares;
tendência é de aquisições

Wladimir D’Andrade

A Associação Brasileira das
Empresas Aéreas (Abear) es-
pera uma resposta do gover-
no a uma lista de pedidos
apresentada pelas compa-
nhias para aumentar a compe-
titividade do setor. A expecta-
tiva do presidente da entida-
de, Eduardo Sanovicz, é de
que o governo faça uma con-
traproposta ao setor em até
dez dias.

Um dos pedidos é a revisão
do cálculo do querosene de avia-
ção, uma despesa que corres-
ponde a cerca de 40% dos cus-
tos das companhias aéreas bra-
sileiras. Sanovicz admite que se-
rá difícil que o governo concor-

de em alterar a fórmula do pre-
ço do querosene de aviação
(QAV), já que o produto faz par-
te do portfólio da Petrobrás,
mas afirmou que uma redução
de preço pode ocorrer por meio
de corte de tributos incidentes
sobre o combustível.

“Cerca de 20% do que paga-
mos de QAV consiste em tribu-
tos”, disse, durante entrevista
para a divulgação dos dados do
setor em agosto. Sobre o com-
bustível de aviação são cobra-
dos PIS e Cofins de, respectiva-
mente, 1,25% e 5,8%.

A Petrobrás calcula o valor do
querosene com base na cotação
internacional do barril de petró-
leo. A crítica do setor é que a
maior parte do combustível é

processada em refinarias nacio-
nais. “A fórmula de precificação
do QAV não deve mudar por
conta da condição econômica
da Petrobrás”, disse Sanovicz.

Em entrevista ao Estado, o
ministro da Secretaria de Avia-
ção Civil, Moreira Franco, con-
firmou ontem que o governo
montou um grupo técnico para
avaliar as sugestões das empre-
sas. Ele, no entanto, disse que
as companhias terão de melho-
rar sua gestão. “Sabemos que pa-
ra modernizar o setor é preciso
ter companhias robustas. Mas
elas vão ter de fazer a parte de-
las e melhorar a gestão.”

O presidente da Abear fez
questão de repetir que as con-
versas com o governo federal

não dizem respeito a pedidos
de ajuda para o setor, mas de
correção de distorções tributá-
rias que não se aplicam mais ao
mercado atual e de mecanis-
mos para dar uma certa previsi-
bilidade às companhias aéreas.

“Não dizemos que a Petro-
brás tem de subsidiar o querose-
ne de aviação ou o Estado não
tem de arrecadar, mas precisa-
mos de regras que nos deem es-
tabilidade de cenário nos próxi-
mos cinco anos”, disse.

O setor aéreo vem enfrentan-
do dificuldades financeiras, em
função do aumento dos custos
das companhias. Essa situação
se agravou com a recente alta
do dólar, já que mais da metade
das despesas do setor são atrela-

das à moeda americana.
Para conter o prejuízo, as em-

presas vêm adotando uma estra-
tégia mais conservadora, que le-
varam a uma redução da oferta
de voos nacionais. O setor regis-
trou no mercado doméstico
queda de 5,7% na oferta e baixa
de 11,1% na demanda na compa-

ração com julho. O número de
passageiros transportados em
voos domésticos em agosto so-
mou 6,5 milhões de passagei-
ros, número 6,6% abaixo do to-
tal registrado no mês anterior.

Os dados do setor aéreo em
agosto mostram, nas palavras
de Adalberto Febeliano, consul-
tor técnico da Abear, uma “res-
saca natural” em relação a ju-
lho, mês de férias escolares.
Nesse período, a TAM liderou
os voos domésticos, com 40,2%
de participação, seguida por
Gol (34,1%), Azul/Trip (17,9%)
e Avianca (7,8%). A Abear é for-
mada por TAM, Gol, Azul/Trip
e Avianca e começou a divulgar
dados operacionais dos associa-
dos em setembro de 2012.

● Gigante
A maior empresa de educação do
mundo, que terá origem com a
união das redes de ensino supe-
rior Kroton e Anhanguera de-
tém 14% do mercado.

● Concentração
Quando o negócio foi anunciado
em abril, Rodrigo Galindo (foto),
presidente da Kroton, disse que
considera o mercado pouco con-
centrado.

● Digital
O ensino à distância é menos
fragmentado. Juntas, Kroton e
Anhanguera detêm 34% do mer-
cado segundo os números de
2012. A Estácio tem 5%.

● Liderança

● Em baixa

14%
é a soma da participação de Kro-
ton e Anhanguera no número de
alunos do ensino superior priva-
do no Brasil; empresas anuncia-
ram fusão em abril deste ano e
formaram líder no setor

11,1%
foi a queda na demanda por voos
nacionais em agosto em relação
a julho, segundo dados das qua-
tro maiores empresas aéreas
brasileiras; variação supera que-
da de 5,7% na oferta no período
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Text Box
Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo, 20 set. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




