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cação superior no país está alto? Sim. 
Todos os investidores estrangeiros, 
incluindo a Laureate, têm de pagar 
mais para adquirir ativos de educação 
superior no Brasil que pagariam em 
outros países. Crescer aqui custa caro.

A Laureate também está crescendo 
no Brasil. Hoje, tem 12 universidades.
É verdade, mas crescemos com paciên
cia e disciplina para não pagar caro 
demais pelas universidades que com
pramos. Nosso primeiro investimento 
no país foi há oito anos: a compra de 
51% da Anhembi Morumbi. Eu poderia 
ter o dobro do tamanho que tenho ho
je no Brasil. Precisamos expandir em 
cidades importantes, como Belo Hori
zonte, Fortaleza, Curitiba e Rio de Ja
neiro. Mas, dependendo dos preços, 
vamos nos concentrar em apenas de
senvolver as escolas que temos. É pos
sível dobrar o número de alunos sem 
comprar mais empresas, só aumentan
do a oferta de cursos. Procuramos pa
gar menos ao fazer aquisições para que 
sobrem recursos para investir em in- 
fraestrutura, qualidade e serviço aos 
estudantes. A prova de que a educação 
não pode ser vista só como negócio é a 
crise desse setor nos Estados Unidos.

Mas a sua empresa tem acionistas, 
fundos que estão de olho nos 
resultados. É possível conciliar 
os interesses?
Não temos só fundos como acionistas, 
há também o Banco Mundial. Não di
vulgamos nosso lucro, mas nunca sere
mos o grupo mais rentável, o que cresce 
mais rápido. Os acionistas aceitam isso 
porque acreditam que terão um cresci
mento sustentável no longo prazo. Isso 
é o risco para o Brasil: os acionistas das 
empresas de educação superior com 
capital aberto terão a mesma atitude? 
Quando os fundadores são grandes 
acionistas, a pressão por resultado ime
diato pode ser contrabalançada. Quan
do não for o caso, pode ser complicado. 
Educação não funciona como os outros 
setores. Poucos fundadores de univer
sidades veem suas empresas puramen
te como um negócio. Eles querem ven
der, mas também querem que suas es-A ut
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colas sejam preservadas. No caso da 
Unifarcs, em Salvador, e da Fadergs, em 
Porto Alegre, que compramos, os donos 
estavam mais interessados no que faría
mos para melhorar a universidade do 
que no preço que iríamos pagar.

Por que o Brasil vem atraindo tantos 
investimentos em educação?
O Brasil é um dos maiores mercados do 
mundo para investimento na educação 
superior pela proporção que o ensino 
privado tem no mercado. Três quartos 
dos estudantes universitários estão nas 
escolas privadas, índice superior ao dos 
Estados Unidos. É uma combinação 
rara de país grande com participação 
relevante das escolas privadas. O Brasil 
tem um dos melhores reguladores do 
mundo em educação, e para nós é mui
to útil o índice de qualidade das escolas 
apurado pelo Ministério da Educação.

A Laureate tem uma grande 
operação de ensino a distância nos 
Estados Unidos, mas prefere investir 
em universidades tradicionais aqui. 
Por quê?
Os Estados Unidos têm um mercado

extremamente competitivo, com mais 
de 4 000 universidades, muitas delas 
ótimas. Lá, nosso foco é o segmento 
de pós-graduação, com cursos a dis
tância de qualidade para adultos que 
trabalham. Até mesmo grandes uni
versidades, como Duke e Harvard, 
têm cursos a distância, e o preço, em 
alguns casos, é o mesmo dos cursos 
presenciais. Não é assim no Brasil.

Por quê?
O conceito é diferente. Nos Estados 
Unidos, um adulto que trabalha pode 
escolher entre cursos presenciais e a 
distância com uma formação muito 
semelhante. No Brasil, o alvo do ensi
no a distância não é o estudante que 
pode escolher entre uma universida
de tradicional e uma online, mas

aquele que não tem escolha alguma. 
Ele pode estar numa área rural, por 
exemplo. E uma maneira de tornar a 
educação acessível para quem não 
conseguiria pagar a universidade tra
dicional ou chegar até ela. Esse mo
delo tem uma utilidade para a socie
dade e o mérito de ajudar a tirar a 
população da pobreza. O risco é haver 
muitos cursos de baixa qualidade. Pa
ra evitar isso, é necessária uma regu
lação rigorosa. O MEC está avaliando 
permitir o uso do crédito público pa
ra os alunos que quiserem fazer esses 
cursos. É uma boa ideia, mas ela pre
cisa vir acompanhada de exigências 
de qualidade. Por enquanto, a Laurea
te só tem 10 000 estudantes no ensino 
a distância. Se houver mais regulação, 
podemos investir mais. A ut
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Caixa de texto
Fonte: Exame, São Paulo, ano 47, n. 20, p. 72-74, 30 out. 2013. 




