
A fusão das empresas de educação
Kroton e Anhanguera representa
riscos de concentração em merca-
dos de ensino presencial e à distân-
cia no Brasil e pode exigir even-
tuais restrições, segundo parecer
do órgão de defesa da concorrên-
cia no país, Cade.

De acordo com o documento,
produzido pela Superintendência
Geral do Cade, há “séria potencia-
lidade de efeitos anticompetitivos
em diversos mercados” decorren-
tes da fusão. entendimento será le-
vado ao tribunal do órgão em data
a ser definida, quando poderão
ser impostas condições ao negó-
cio anunciado em abril.

Se aprovada sem restrições, a
união entre as companhias impli-
caria em preocupação concorren-
cial em mais de cinquenta cida-
des, informou a superintendência
do Cade. “Tratam-se de preocupa-
ções graves, na medida em que en-
volve provável queda significativa
da concorrência nesses mercados
— seja na forma de aumentos de
preços, redução de oferta, queda
de qualidade ou outros — com con-
sequências diretas para um núme-
ro elevado de alunos em todo o
Brasil”, segundo o parecer.

Nos mercados em que há con-
centração, as instituições de ensi-
no competidoras não seriam capa-
zes de oferecer rivalidade suficien-
te, pois Kroton e Anhanguera pos-
suem vantagens importantes em
termos de captação de alunos, es-
cala, catálogo de cursos, capilari-
dade de instituições e polos de en-
sino, preços, marketing e outras
variáveis, de acordo com o docu-
mento do Cade.

Emcomunicado,asduasempre-
sas afirmaram que tentarão buscar
uma solução negociada para que a
união das companhias seja aprova-

da pelo tribunal do Cade, que não
está vinculado ao parecer emitido
pela superintendência do órgão.

“Definitivamente, a notícia
não é tão ruim quanto parece,
mas as restrições são mais signifi-
cativas do que antecipávamos.A
notícia não sugere que a transação
não seja concluída”, afirmou o
Itaú BBA em relatório a clientes.

Em meados de outubro, o Cade
já tinha considerado a fusão de
Kroton e Anhanguera complexa e
determinado uma análise mais
aprofundada da operação, que
criaria um grupo com ao redor de
1 milhão de alunos e avaliado em
R$ 13 bilhões, um dos maiores do
mundo no setor educacional.

No parecer, a superintendên-

cia do Cade viu problemas em Jun-
diaí (SP), em Cuiabá, Várzea Gran-
de e Rondonópolis (MT), ressaltan-
do que as instituições de ensino su-
perior nesses municípios respon-
dem por cerca de 12% do total de
alunos das duas empresas no seg-
mento de graduação presencial.

Segundo Kroton e Anhangue-
ra, no cenário municipal as reco-

mendações do parecer indicam
que uma eventual restrição no
segmento de ensino presencial
representaria 2,7% do total de
alunos das companhias na gra-
duação. No ensino à distância,
haveria “necessidade de inter-
venção em 171 mercados/cur-
sos, localizados em 55 municí-
pios distintos”. Reuters
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Fusão educional sob ameaça
Entidade do órgão regulador vê concentração de mercado em 50 cidades com a união de Anhanguera e Kroton

Em outubro, o Cade
já tinha considerado
a fusão complexa
e determinado
uma análise mais
aprofundada da
operação, que criaria
um grupo com quase
1 milhão de alunos
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