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Fonte: Inep, Itaú BBA e documentos das empresas

Na corda bamba
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Educação Ser e Anima fazem suas ofertas de ações na semana que vem

Calouras superam veteranas
da bolsa em notas do Enade
Renato Rostás e Tatiane Bortolozi
De São Paulo

Anima Educação e Ser Educa-
cional, que estreiam na bolsa na
semana que vem, serão as empre-
sas de ensino superior na BM&FBo-
vespa com a menor proporção de
cursos de conceito insatisfatório
pelo Exame Nacional de Desempe-
nho de Estudantes (Enade), se Kro -
ton e Anhanguera forem conside-
radas como uma empresa única.

Segundo levantamento feito pe-
lo Va l o r ,  a Anima tem apenas
23,1% de seus cursos com notas
abaixo de 3, avaliação considerada
mínima pelo Ministério da Educa-
ção (MEC) entre as satisfatórias. A
Ser registrou 31,2% dos cursos sob
o conceito 2. Nenhuma das duas
obteve nota 1 no exame. Os núme-
ros levam em conta os dados de
2012, publicados neste mês.

No período de apresentação a
investidores que antecede a aber-
tura de capital, a Anima levantou
a bandeira da qualidade de ensi-
no aos seus possíveis acionistas,
em contraste com as histórias an-
teriores de rápida consolidação,
com foco na base da pirâmide.

Nos documentos oficiais, a com-
panhia, criada há dez anos, diz que
administra “marcas de tradição,
com mais de 40 anos de história”.

Para os analistas de investimen-
to, a Anima disputaria mercado
com nomes como Faculdade Getú-
lio Vargas (FGV) ou Insper. O obje-
tivo é atender a um mercado inter-
mediário, mais próximo da elite
brasileira, que frequenta escolas
mais especializadas.

A história de investimento da
Ser é semelhante à das empresas
na bolsa, ou seja, de rápido cresci-
mento, consolidação e inclusão
educacional. A empresa descreve

como um diferencial a sua presen-
ça no Norte e no Nordeste, regiões
com a menor taxa de penetração
do ensino superior no Brasil.

A Kroton é a que possui menor
proporção de notas inferiores a 3
no Enade: apenas 20,6% dos cur-
sos têm o conceito insatisfatório.
A Anhanguera é a pior entre as
companhias de capital aberto no
mesmo quesito, com 53,7%. Con-
siderando-se que a fusão de am-
bas resultará na continuidade de
todas as instituições de ensino, a
posição da nova empresa seria a
mais preocupante: 40,3% em
conceito insatisfatório.

O Enade, um exame aplicado a
estudantes de graduação superior,
avaliou 7,2 mil cursos em 2012.
Deste total, 30% deles, na média
nacional, foram classificados com
conceitos 1 e 2. No ano passado,
apenas os alunos do último ano fo-
ram convocados para a prova.

A avaliação negativa no exame
pode trazer impactos diretos ao
programa de financiamento estu-
dantil do governo, o Fies. Somada à
infraestrutura dos cursos ofereci-
dos, à proporção de professores
com mestrado e doutorado e a
uma visita de técnicos, se necessá-
ria, a nota baixa pode barrar novos
matriculados com o benefício. No
caso do Programa Universidade
para Todos (Prouni), a instituição
que receber duas avaliações insufi-
cientes consecutivas pode ser des-
vinculada dos novos processos se-

letivos para a concessão de bolsas.
O bloqueio efetivo aos cursos é

definido apenas depois da divul-
gação do Conceito Preliminar de
Curso (CPC), em novembro. Mas
todo o setor faz largo uso dos
dois benefícios e as notas podem
acender o sinal amarelo.

O Fies e o Prouni são importan-
tes não só como geradores de re-
ceita com adições líquidas de es-
tudantes, mas também para a re-
dução da inadimplência dos gru-
pos de educação. Anima e S e r, por
exemplo, listam em seus prospec-
tos de oferta de ações o fim do
Fies e do Prouni como um grande
risco para suas atividades.

Entre os cursos mais bem ava-
liados, a Kroton também lidera.
Enquanto a proporção com con-
ceito 3 na média nacional do
Enade foi de 44,7%, a nota 4 cor-
respondeu a 19,4% e o conceito 5,
o mais alto da escala, foi atribuí-
do a 5,5%, a Kroton teve 81% de
notas iguais ou maiores que 3.
Houve uma redução de conceitos
insatisfatórios na Kroton em 21,5
pontos percentuais desde 2009.

O levantamento dos dados das
companhias que já têm capital
aberto foi realizado pelo Itaú
BBA e, assim como o do Va l o r , le-
vou em conta os números revela-
dos pelo Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacio-
nais Anísio Teixeira (Inep).

Segundo os analistas Thiago
Macruz e Felipe Cruz, do Itaú BBA,
a Kroton, dona das redes Pitágoras
e Unopar, foi a grande surpresa po-
sitiva em termos de desempenho
no Enade. A empresa mostrou tan-
to melhoras orgânicas como uma
recuperação operacional de insti-
tuições adquiridas, dizem. Anima
e Ser Educacional vêm em seguida
em termos de cursos com nota 3

ou superior, na proporção de
76,9% e 69%, respectivamente.

A Estácio tem melhorado a
qualidade de seus cursos, diz o
Itaú BBA, mas em ritmo mais len-
to que a Kroton. O motivo da me-
lhora de classificações, segundo a
corretora, é a adoção de um novo
modelo acadêmico desde 2009.

Já a Anhanguera mostra uma
deterioração de qualidade, rela-
cionada à aquisições recentes. A si-
tuação da companhia pode criar
desafios para a integração de seu
negócio com a Kroton, em avalia-
ção pelo Cade, diz o Itaú BBA.

Ser Educacional e Anima recu -
saram-se a fornecer informações
sobre as instituições que partici-
param do Enade ou permitir o
acesso a porta-voz, alegando que
poderia violar a determinação de
“período de silêncio” que antece-
de a abertura de capital.

As duas estreantes do setor tive-
ram de republicar o prospecto pre-
liminar da operação de abertura
de capital, para incluir entre os fa-
tores de risco mudanças tributá-
rias no Prouni. O governo pensa
em reduzir o alívio de impostos so-
bre o lucro das companhias que
concederam menos bolsas do
Prouni do que o volume devido,
mas até mesmo as instituições que
não tem ociosidade na oferta po-
dem ter de pagar 10% sobre o re-
sultado, segundo mudança de re-
gras proposta pela Receita, que en-
tra em vigor em 1o de janeiro.

A Anima não quis postergar sua
abertura de capital e, por isso, deci-
diu apenas incluir a possibilidade
de os investidores que já demons-
traram interesse ou deram ordem
de compra para as ações saírem da
operação. Já a Ser teve de atrasar o
processo e, após reapresentar o do-
cumento, deu prazo até o dia 25

C o n t exto

O conceito atribuído pelo Enade a
cada curso de educação superior não
deve ser visto, necessariamente, como
uma medida de qualidade, mas uma
forma de comparação com a
concorrência. O desempenho, mesmo
que abaixo do esperado, pode estar
relacionado a fatores específicos, como
uma forte base de comparação ou
mesmo ao foco da estratégia de ensino.

O Enade, criado em 2004 para
substituir o Provão, integra o Sistema
Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes). A prova é aplicada
trienalmente a cada área, para medir a
qualidade do ensino. O exame é
obrigatório, do ponto de vista acadêmico.
Se o aluno convocado não comparecer, a
instituição de ensino não pode emitir seu
histórico escolar ou o diploma.

Apesar de a presença do candidato ser
imperativa, o desempenho é sigiloso e o
aluno não é punido caso não participe
com seriedade. “É uma boa prova, com
um processo muito confiável de
elaboração, mas ainda não foi possível
resolver a questão de como incentivar o
estudante a responder o questionário
com responsabilidade”, diz Alexandre
Gracioso, vice-presidente acadêmico da
Escola Superior de Propaganda e
Marketing (ESPM). “O Enade representa
uma parte do processo de avaliação dos
cursos, deve ser levado em consideração;
no entanto, não pode ser visto
i s o l a d a m e n te ”, diz Ana Castanheira,
professora da Universidade Presbiteriana
Mackenzie e avaliadora do Ministério da
Educação (MEC).

Há duas provas: de conhecimentos
gerais e habilidades específicas, a
segunda com um peso de 75%. Ambas
levam uma pontuação de 0 a 100. Para
calcular o índice Enade, o Instituto
Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep)
soma todas as notas e faz uma média,

correspondente ao conceito 3.
A nota atribuída a cada curso não

mostra se ele é bom ou ruim, apenas se é
melhor ou pior que o oferecido por outra
instituição. “Se houvesse uma seleção
apenas de boas escolas e todas fossem
colocadas em curva, alguma delas
receberia a nota 1, é parte do processo. O
conceito é relativo e pode prejudicar boas
escolas”, diz Gracioso. Os cursos abaixo do
desempenho médio levam as notas 1 e 2, e
aqueles que agregam mais valor, 4 e 5.

Segundo a professora do Mackenzie,
ainda é preciso definir os critérios para
caracterizar um bom curso. Por exemplo,
ele pode ser bom se visto sob o ponto de
vista da pesquisa, mas ruim se avaliado de
acordo com a empregabilidade.

O fato de um curso ter conceito mais
alto ou baixo pode estar relacionado
também a perfis e estratégias de ensino.
Gracioso cita um exemplo da própria
ESPM: pelo posicionamento da
instituição, o curso de design é específico
para a área visual. Em uma prova
nacional, algumas questões poderiam não
ser conhecidas pelos alunos.

“O fato é que embora os índices de
avaliação sejam importantes para
oferecer um retorno sobre o benefício do
investimento feito pelos alunos, o
Ministério da Educação não vai contar a
história toda. Os índices são, no máximo, a
primeira triagem”, diz Gracioso. A partir
desse ponto, cabe ao estudante uma
análise de objetivos profissionais.

No ano passado, participaram da
avaliação do Enade os cursos de
administração, ciências contábeis,
ciências econômicas, comunicação social,
design, direito, psicologia, relações
internacionais, secretariado executivo e
turismo. O exame abrangeu também os
cursos superiores de tecnologia das áreas
de gestão comercial, de recursos
humanos e financeira, além de logística,
marketing e processos gerenciais.

Governo faz diferença nos balanços
De São Paulo

Perder a capacidade de matri-
cular alunos com financiamento
governamental ou deixar de re-
ceber o benefício do Prouni pesa-
ria bastante no balanço das com-
panhias da bolsa que atuam no
ensino superior. Todas elas, in-
cluindo Anima e Ser Educacio-
nal, têm pelo menos um quarto
dos estudantes inscritos por
meio desses programas.

A Kroton é a empresa mais ex-
posta ao Fies. Dados do segundo
trimestre mostram que 52,9% de
sua base de alunos, ou 79,1 mil
pessoas, usavam algum tipo de
financiamento do programa.
Houve um aumento de 8,5 pon-
tos percentuais em relação ao pe-
ríodo de janeiro a março de
2013, causado, de acordo com o
grupo, por “um misto de ações de

marketing e propaganda do pro-
grama com elegibilidade dos
cursos”, ou seja, notas melhores.

Em relação ao Prouni, foram
R$ 21,1 milhões em alívio fiscal
relacionado ao programa, entre
os meses de abril e junho.

A segunda colocada entre os
grupos educacionais que mais
utilizam o Fies é a Anima. Eram
39% de seus alunos que estavam
matriculados sob esse auxílio no
segundo trimestre, segundo in-
formações do prospecto a inves-
tidores, ou 16 mil estudantes.
Quanto ao Prouni, os benefícios
somavam R$ 6,2 milhões.

A Ser, outra empresa prestes a
ir para a bolsa, apresentou no
mesmo trimestre 39,4% da base
de alunos com Fies — cerca de
44 mil estudantes. No âmbito do
Prouni, eram R$ 12,5 milhões
em alívio fiscal no período.

O prospecto de ambas traz
um alerta para os investidores.
“Caso o governo federal decida
extinguir ou reduzir os benefí-
cios do Prouni e do Fies, ou caso
não consigamos cumprir os re-
quisitos para sua utilização, nos-
sos resultados operacionais po-
derão ser afetados e poderemos
ser compelidos a pagar os tribu-
tos a que somos isentos atual-
mente e ter redução de receita.”

A lista das beneficiadas é com-
pletada ainda por Anhanguera,
que fechou o segundo trimestre
com 32% da base de alunos utili-
zando Fies, e pela Estácio, com 26%
do total de estudantes matricula-
dos na graduação presencial — ela
não faz uso do programa no ensi-
no à distância. O Prouni represen-
tava R$ 14,5 milhões de isenção e
R$ 39,5 milhões no mesmo balan-
ço, respectivamente. (RR e TB)

Ofertas de ações quebram marasmo
De São Paulo

As empresas de educação são
exceções em um segundo semestre
de marasmo no mercado das ofer-
tas públicas iniciais de ações. Ani-
ma e Ser Educacional tiveram de
mudar os prospectos das opera-
ções para incluir entre os fatores
de risco mudanças tributárias rela-
tivas ao Programa Universidade
para Todos (Prouni), mas mantive-
ram as ofertas para este mês.

Até agora, apenas a CPFL
Energias Renováveis abriu capi-
tal na segunda metade do ano,
no início do semestre.

As condições de mercado e as
questões regulatórias barraram

possíveis estreantes. A Vo t o r a n t i m
Cimentos, com o que seria a segun-
do maior operação deste ano, de-
pois da BB Seguridade, cancelou
sua oferta devido às condições des-
favoráveis em bolsa.

Neste mês, a Comissão de Valo-
res Mobiliários (CVM) cancelou o
pedido de registro de companhia
aberta da Azul. A companhia aérea
já havia adiado sua estreia na bol-
sa, prevista para julho, por causa
da instabilidade do mercado.

Passados quase dez meses de
2013, a BB Seguridade continua
sendo a protagonista da maior
oferta inicial do ano em todo o
mundo. Dados da Dealogic mos-
tram que há larga diferença para o
segundo colocado, a fabricante ja-
ponesa de bebidas Suntory Bevera-
ge & Food — a oferta da brasileira
movimentou US$ 5,68 bilhões e a
da japonesa, US$ 3,96 bilhões.

Em termos nacionais, a segun-
da oferta com maior volume nes-
te ano foi da Smile, que adminis-
tra o programa de fidelidade da
Gol. A operação movimentou
US$ 560,2 milhões.

Nesse ranking, Anima e Ser só
superariam a oferta da Senior So-
lution, desenvolvedora de softwa-
res para o setor financeiro que gi-

rou US$ 31,6 milhões em março,
quando foi ao segmento de acesso
da bolsa, o Bovespa Mais. No total,
foram sete ofertas no ano.

As ações das empresas de edu-
cação com foco em ensino supe-
rior têm forte desempenho neste
ano, principalmente se compara-
do ao Ibovespa, que recua 8%.
Kroton sobe 40,82%, Estácio,
20,45% e Anhanguera, 15,36%.
Mas não é de hoje que o setor se
mostra atraente. Em 2012, Kro-
ton e Estácio estiveram entre as
maiores ganhadoras da bolsa,
com valorizações de 151,5% e
132%, respectivamente.

O desempenho dos papéis em
2013 acompanha a expectativa de
resultados das companhias. A Kro-
ton deve mostrar os números me-
lhores no terceiro trimestre, se-
gundo a corretora J. Safra, com a
ajuda de uma forte captação de
alunos no meio de ano para ex-
pandir as margens do período.

A Estácio deve apresentar resul-
tados neutros, diz o J.Safra, afetada
pela base de comparação e aumen-
to das despesas. A expectativa tam-
bém é de números em linha para a
Anhanguera, com a manutenção
do ritmo de crescimento da receita
em dois dígitos baixos. (RR e TB)

Prioridade era
arrumar a casa,
diz Estácio
De São Paulo

A Estácio acredita que a visita de
avaliadores técnicos vai reverter o
mau desempenho apresentado no
Enade, disse ao Va l o r Paula Caleffi,
diretora de ensino do grupo e rei-
tora da Universidade Estácio de Sá,
do Rio. De acordo com a executiva,
após o exame em 2009 todos os
cursos que ficaram com conceito
insatisfatório tiveram a nota rever-
tida em, ao menos, uma posição.

A expectativa do grupo é redu-
zir o percentual de graduações
com nota menor que 3 de 35,2%
no exame para cerca de 24%
quando os dados do Conceito
Preliminar de Curso (CPC) forem
divulgados, em novembro.

A parcela de cursos da Estácio
com conceito insatisfatório caiu
de 41% para 35,2% em três anos.
Para Paula, a melhora frente a
2009 mostra que o novo projeto
de ensino está dando certo. Ela
explicou que grande parte dos
cursos classificados com nota 1, a
pior no âmbito da avaliação do
Enade, foram descontinuados ou
não oferecem novas matrículas.

Para a diretora de ensino da Es-
tácio, o mau desempenho em
2009 foi resultado das prioridades
da gestão antiga. Quando Eduardo
Alcalay assumiu, em dezembro de
2008, na entrada do GP Invest-
ments no capital do grupo, o foco
era arrumar a casa no lado finan-
ceiro, para garantir a oferta públi-
ca inicial, realizada em 2007.

“Talvez tenha-se olhado menos
para a qualidade dos cursos.
Quando entramos, nosso objetivo
foi melhorar o ensino, começando
pela mudança de todos os currícu-
los disciplinares”, lembrou Paula.

A Anhanguera informou, por
meio de nota, que já tem planos
para melhorar a qualidade de seus
cursos e os executa em todas as
graduações que receberam con-
ceito abaixo de 3 no Enade.

A Kroton afirmou que não po-
deria atender ao pedido de en-
trevista por falta de agenda de
seus porta-vozes. (RR e TB)

Classificação dos cursos
da Kroton pode piorar
depois da fusão com a
Anhanguera, ainda
em análise pelo Cade

para investidores de varejo mani-
festarem a possível desistência.

O levantamento sobre a Anima
feito pelo Va l o r , com base no pros-
pecto da companhia, incluiu os
centros universitários Una (MG) e
Unimonte (SP), mas não a UniBH,
não encontrada na lista do Enade.
A Faculdade de Contagem integra
a análise, mas não a Faculdade de
Betim, ambas de Minas Gerais.

Para o cálculo da S e r, foram con-

sideradas as unidades da Faculda-
de Maurício de Nassau em Salva-
dor, Natal, Maceió, João Pessoa e
Campina Grande, além do Centro
Universitário Maurício de Nassau,
Faculdade Joaquim Nabuco, Facul-
dade Decisão, Faculdade Aliança,
Faculdade Piauiense e Faculdade
Juvêncio Terra. Os números compi-
lados para os cinco grupos exclui
os cursos que ficaram sem concei-
to no exame de 2012.
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Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 23 out. 2013, Empresas, p. B2.
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