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Trajetória de abertura
A precursora da movimentação foi a 

Anhanguera, que entrou em 2003 para a 
carteira de investimentos do Pátria, primei
ra a investir no setor. A abertura de capital 
da instituição na bolsa veio em 2007. Com 
a participação do fundo de investimento, o 
grupo Anhanguera passou de 17 unidades 
de ensino em 2007 para 47 estabelecimen
tos em 2008.

Ainda em 2008 o Grupo GP Invest- 
ments, maior grupo de investimentos da 
América Latina, comprou uma grande fa
tia da Estácio de Sá, pertencente à família 
Uchoa Cavalcanti, fundadora da instituição 
na década de 1970. Na época, a Estácio era 
o maior grupo de ensino superior do país e 
oferecia oportunidades promissoras em um 
mercado que demonstrava possibilidades 
de ascensão. A abertura do capital aconte
ceu em 2009,

Em junho daquele ano, a Advent entrou 
como investidora da Kroton, comprando 
50% das ações pertencentes à holding con
troladora, a Pitágoras Administração e Par
ticipações (PAP) por R$ 280 milhões. Na 
época, a PAP detinha 55% das ações. Em 
2012, foi concluído o processo de extinção 
do bloco de controle. O valor de mercado da 
empresa de 2009 até 2013 ficou doze vezes 
maior, enquanto o preço das ações triplicou.

Com os resultados positivos, aliados às 
possibilidades de crescimento geradas pelo 
Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) e 
o aumento de poder aquisitivo da Classe C, o 
movimento de retirada ou desinvestimento 
dos grupos pode gerar estranheza. Além dis
so, players estrangeiros continuam chegan
do ao mercado brasileiro e buscando espaço, 
como o grupo americano de investimentos 
educacionais Laureate, que detém a Univer
sidade Anhembi Morumbi entre outras 11 
instituições no Brasil e acabou de adquirir as 
Faculdades Metropolitanas Unidas (FMU), 
numa transação de R$ 1 bilhão.

Movimentação estranha
Com a venda das ações da Estácio, a GP 

Investments embolsou U$$ 56 milhões lí
quidos. O investimento gerou um retorno 
de duas vezes sobre o capital investido com

as ações vendidas. O desinvestimento cha
mou atenção, pois veio logo após a aquisi
ção da UniSEB. “Causa certa estranheza. 
O setor de ensino está sendo considerado 
quente, pois tem mercado. Contudo, os gru
pos estão diminuindo suas participações. 
Por que esses grupos estão saindo quando o 
setor ainda é promissor? É um caso a pen
sar”, analisa Duque Estrada.

O ambiente gerado pelo governo bra
sileiro também é apontado como um dos 
possíveis motivos da saída dos investi
dores. Com iniciativas como o programa 
Mais Médicos, que tem causado polêmi
ca nos últimos meses, investimentos em 
outras áreas de atenção podem não gerar 
interesse, pois não é possível saber qual 
será o próximo setor em que aparecerão 
medidas impactantes.

Por outro lado, é parte da estratégia de 
fundos de investimentos desinvestir após um 
determinado tempo. O fundo permanece en
quanto o investimento precisa de melhorias 
de gestão e consolidação no mercado. Existe 
um trabalho para aumentar o valor na bolsa e 
aos poucos ele começa o processo de retirada.

Nesse sentido, o economista Ricardo 
Amorim acredita que o movimento é espe
rado e natural. “Esses players têm entrada e 
saída. O negócio deles não é educação. Eles 
viram a oportunidade de incrementar o in
vestimento para valer muito mais e, depois 
disso, sair”, avalia.

Para Amorim, o crescimento educacio
nal no Brasil ainda é próspero e por este 
motivo os investidores internacionais estão 
buscando formas de crescer neste mercado. 
Mas ele também lembra que em breve o go
verno deve se virar para a educação, como 
se virou para a saúde, e impulsionar inicia
tivas que atingirão o setor diretamente.

Ainda que o desinvestimento de capi
tal seja uma movimentação estratégica, 
estudar as oscilações do mercado é provi
dencial para preparar o solo. Neste caso es
pecífico, a desconfiança é gerada também 
pelo fato de os investidores não explicita
rem a vontade de retornar ao setor de en
sino, tão lucrativo e promissor atualmen
te. Resta estar atento às movimentações e 
aguardar os próximos capítulos. A ut
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Caixa de texto
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 16, n. 181, p. 20-21, out. 2013.




