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OBJETIVO 

 

Analisar as principais estratégias  das empresas 

educacionais na direção da concentração de 

capital, de formação de oligopólios e de 

financeirização da educação superior brasileira 

 

  

 



Renúncia Fiscal e Tipos de Instituições de Ensino 
Superior Privadas (IES) 

 Até 1996  Renúncia Fiscal: instituições sem fins 
lucrativos e filantrópicas  

 Imunidade de impostos (art. 150 da CF/88) 

 Isenção de contribuições sociais 

 Nova classificação das IES com LDB/96: 

 Não lucrativas  comunitárias, confessionais e 
filantrópicas (20% de gratuidade) 

 Particular em sentido estrito  empresas educacionais 

 Recolhimento dos tributos  

 Aumento dos custos e redução de lucros 

 Crescimento extensivo e intensivo do segmento lucrativo 



Instituições de Ensino Superior Privadas (IES) 

Fonte: Censo da Educação Superior (1999 – 2009) 



Matrículas presenciais em IES privadas 

Fonte: Censo da Educação Superior (1999 – 2009) 



Estratégias de gestão e negócios das IES lucrativas 

 Venda parcial ou total ao capital estrangeiro: ausência de limite 
legal para participação do capital estrangeiro 

 Fundos Private Equity  fundos de investimento de grupos 
fechados de especuladores (nacionais e internacionais)   
participação em empresas de capital aberto ou fechado, com 
envolvimento posterior na gestão da empresa educacional  

 Práticas de governança corporativa  Instituto Brasileiro de 
Governança Corporativa (IBGC)  direito de propriedade  

 Alinhamento dos objetivos da administração aos interesses dos 
acionistas  maior liquidez e maior valorização das ações 
negociadas no mercado  



Estratégias de gestão e negócios das IES lucrativas 

 Exigência de reestruturação  

 Redução de custos: enxugamento do quadro de pessoal; baixos 
salários, demissões dos mais qualificados, precarização  das 
relações de trabalho 

 Racionalização administrativa e profissionalização da gestão  
reitor profissional 

 Universidades e Centros Universitários  grandes conglomerados 
ou holdings 

 Concorrência predatória  dificuldades financeiras de alguns 
estabelecimentos de pequeno porte, que foram adquiridos pelo 
capital mercantil de grande porte 

 Movimento de oligopolização do setor  mantenedora da 
empresa holding controla os negócios das demais 



Estratégias de gestão e negócios das IES lucrativas 

 IPOs  Abertura do capital e oferta pública de ações de empresas 
educacionais na BM&F BOVESPA a partir de 2007 

 Anhanguera, Estácio de Sá, Pitágoras e COC (SEB) 

 Ações (ON) da Kroton, Anhanguera e Estácio pertencem ao Novo 
Mercado   segmento da BM&FBovespa  empresas que se 
comprometem voluntariamente a adotar práticas de governança 
corporativa 

 Anhanguera  em 2013 passa a fazer parte do índice  IBOVESPA  
comportamento médio dos principais papéis negociados na 
BM&FBOVESPA 

 Kroton  lançamento set/2013 de American Depositary Receipt 
(ADRs) na bolsa de Nova York  acesso aos investidores 
estrangeiros 

 Fusões e aquisições 



Fusões e aquisições em educação 

Fonte: Relatórios KPMG (2008 a 2013) 
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2007 19 - - - - OUTROS

2008 53 - - - - 3º

2009 12 8 3 0 1 12º

2010 20 15 5 0 0 12º

2011 27 25 1 1 0 11º

2012 19 12 7 0 0 13º

2013 24 15 5 2 2 -



Resumo das principais movimentações do setor (2007-2012) 

Fonte: CM Consultoria (2012) 



Fonte: CM Consultoria – 30/09/2013 



Principais Negócios  em 2013/2014 
1. Associação da Anhanguera e Kroton  valor da operação R$ 13 

bilhões 1 milhão de alunos  a maior IES privada do mundo 

2. Americana Laureate   aporte de US$ 150 milhões do IFC  100% 
do capital da Anhembi Morumbi; aquisição da FMU por R$ 1 bilhão  

3. Estácio compra a UniSEB  valor da operação R$ 615,3 milhões 
mais de 30 mil alunos  setembro de 2013 

4. Abertura do capital (IPOs)  outubro de 2013 

 Ser Educacional  Uninassau, Faculdade Mauricio de Nassau, 
Faculdade Joaquim Nabuco: atuação Nordeste e Norte  aquisição 
da Universidade Guarulhos R$  200 milhões em 2014 

 Anima/GAEC centros universitários Una, UniBH e Unimonte, e 
duas faculdades nas cidades de Betim e Contagem, em Minas Gerais 
 aquisição da Universidade São Judas R$ 320 milhões e UNIJORGE e 
UVA R$  1,14 bilhões em 2014 

 

 



Concentração de Mercado 

▪ Abertura de capital 

1ª etapa  aquisições de pequenas companhias no setor 

2ª etapa  consolidação do segmento com grandes fusões 

Tendência de queda no número de operações, mas com 
aumento do valor da operação 

 As companhias abertas (Kroton, Anhanguera e Estácio) somadas 
às companhias fechadas de grande porte (Laureate Brasil, Unip, 
Ser Educacional, Anima Educação e Cruzeiro do Sul) possuem 
cerca de 30% do mercado de ensino privado (CM Consultoria) 

 



 

Financiamento público:  PROUNI e FIES 
 ▪ Isenção Fiscal de IRPJ, CSLL, PIS, COFINS  

 IES lucrativas  recuperam parte da renúncia fiscal  são as 
mais beneficiadas com adesão ao PROUNI  

▪  Bolsas parciais combinadas com FIES 

▪  Vantagem para os negócios: redução de risco de 
inadimplência e desistência 

▪  56% dos bolsistas PROUNI matriculados em IES lucrativas 

▪  Contratos FIES:    Anhanguera  20% alunos presenciais  e   
Kroton  45% alunos presenciais  

▪  Perda do PROUNI  e FIES (fim do programa ou saída da IES) 
risco de prejudicar situação financeira e resultados 
operacionais  considerados Fatores de risco (Estácio,2013) 

 



Principais Implicações  
▪   Captação de recursos via mercado de capitais capitalização 

concentrada no tempo  aquisições/fusões  crescimento em 
larga escala 

▪  Empresa educacional: comprometimento com os interesses dos 
acionistas/cotistas. Objetivos da empresa educacional superam 
a maximização do lucro: subordinação à maximização do valor 
acionário  

▪  Não há controle sobre a origem do capital   fundos de Private 
Equity e  aplicação em ações pulverizam a propriedade e 
permitem concentração societária de especuladores e de 
empresas educacionais estrangeiras  

 



Principais Implicações  

▪   Concentração de capital e da propriedade são favorecidos 
pelo financiamento público da demanda (FIES e PROUNI) 
 impacto no movimento de fusões e aquisições com a 
Portaria MEC nº 21 de 26.12.2014 – novas  exigências 

 Estratégia de crescimento pelos cursos a distância (Ead) ou 
semipresenciais 

 Dados do e-mec: 1164 IES com fins lucrativos  20 
universidades e 44 centros universitários 

 Impactos negativos sobre o trabalho docente nas IES 
lucrativas 

 Lógica financeira das IES mercantis e demais estratégias 
organizacionais   implicações negativas sobre o processo 
educativo  

 


