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Lista de Abreviaturas e Siglas
Sigla
AC
SG
ACC
SOJ
DEE
IES
MEC
EAD
LDB
Inep
ABMES
SINAES
ENEM
ENADE

Nome
Ato de Concentração
Superintendência Geral
Acordo em Controle de Concentração
Sessão Ordinária de Julgamento
Departamento de Estudos Econômicos do Cade
Instituições de Ensino Superior
Ministério da Educação
Ensino à distância
Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional
Inst. Nac. de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
Associação Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
Exame Nacional de Ensino Médio
Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes

Conceito
Mantenedora

Definição
Pessoa jurídica que provê os recursos necessários ao
funcionamento da instituição de ensino e a representa legalmente.
Mantida
IES.
Universidade
IES dotada de autonomia na sede para criar cursos e fixar número
de vagas, que pode criar campus fora de sede no âmbito do Estado
e está obrigada a manter um terço de mestres ou doutores e um
terço do corpo docente em tempo integral.
Centro Universitário IES dotado de autonomia para a criação de cursos e vagas na sede,
que está obrigada a manter um terço de mestres ou doutores e um
quinto do corpo docente em tempo integral
Faculdade
IES que não possui autonomia para criar e fixar número de vagas.
Trata-se do primeiro credenciamento de uma IES ao entrar no
mercado de ensino superior.
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1 Da Introdução
1.1 Das datas e do processo formal
1. Em 31 de agosto de 2016, o presente Ato de Concentração (AC) foi notificado (no
SEI 0237403), sendo o seu edital publicado em 08 de setembro de 2016 (no SEI
0239761) e tendo sido devidamente recolhida a taxa processual, nos termos do art. 23
da Lei nº 12.529/2011 (no SEI 0237795). Tendo em vista que os grupos econômicos
envolvidos neste AC registraram, no exercício de 2015, no Brasil, faturamentos que
satisfazem os valores estabelecidos nos incisos I e II do artigo 88 da Lei no
12.529/2011, a Superintendência Geral (SG) conheceu da operação. Os principais
aspectos formais deste AC estão resumidos na Tabela 1.
Tabela 1 - Resumo dos aspectos formais deste AC
Aspectos formais da operação
Sim – Os faturamentos dos Grupos envolvidos foram
Operação foi conhecida?
superiores a R$ 750 milhões no ano de 2015.
Sim. Documento SEI nº 0237408.
Taxa processual foi recolhida?
O Edital n° 291/2016, que deu publicidade à operação em
Data de publicação do edital
análise, foi publicado no dia 08/09/2016 (SEI 0239761).
31 de agosto de 2016
Data da notificação ou emenda
Fonte: Anexo ao Parecer Técnico nº 01/2017/SG/CADE (nº SEI0298899).

2. Em 04 de outubro de 2016, a SG habilitou como terceiras interessadas: (1) Rede
Internacional de Universidades Laureate Ltda. (Laureate), (2) GAEC Educação S.A.
(Ânima); (3) Associação Nacional dos Centros Universitários (ANACEU); (4) Ser
Educacional S.A. (Ser) e o (5) Instituto de Proteção e Defesa do Consumidor
(Procon/MA)1.
3. Em 05 de dezembro de 2016 a SG declarou o presente AC como sendo complexo,
nos termos do art. 56 da Lei no 12.529/2011 e do art. 160 do Regimento Interno do
Cade, e determinou a realização das seguintes diligências: (i) solicitou, ao
Departamento de Estudos Econômicos do CADE (DEE), elaboração de estudo
quantitativo a respeito de impactos concorrenciais decorrentes da operação; (ii)
facultou às partes a apresentação das eficiências econômicas geradas pela operação;
e (iii) requereu dados de concorrentes2.
4. Em 03 de fevereiro de 2017 o DEE concluiu3 que: “i) a importância da marca e a
necessidade de investimentos em marketing/publicidade constituem importantes
barreiras à entrada ao mercado em questão; ii) que a atuação no ensino presencial
facilita a atração de alunos no ensino à distância, revelando a forte relação entre as
duas modalidades; e iii) que a operação tira do mercado um player importante com
marca consolidada e capacidade de investimento em propaganda e marketing, que
tem contribuído para aumento da rivalidade entre as empresas, ao adotar estratégia
de preços baixos”.
1.
1

Em Nota Técnica nº 40/2016 (nº SEI 0247818), seguida de Despacho no 1029/2016 (nº SEI 0248617).
2
Em Nota Técnica no 45/2016/SG/CADE (no SEI 0274623), seguida de Despacho SG no 1537/2016 (no
SEI 0274665).
3
Em Nota Técnica no 07/2017/DEE/CADE (no SEI 0298652) e respectivo Anexo (nº SEI 0298669).
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5. Em 03 de fevereiro de 2017 a SG concluiu4 pela impugnação do presente AC,
afirmando que a “presente operação é potencialmente danosa ao ambiente
competitivo do setor de educação superior como um todo, seja na modalidade
presencial, seja no EAD. Ademais, conforme análise de eficiências, além daquelas
apresentadas pelas Requerentes serem insuficientes para compensar os problemas
aventados, há também riscos sob o ponto de vista de redução de eficiências
dinâmicas, com prejuízos para a qualidade do ensino superior no Brasil e as
decorrências disso para a economia como um todo. Ou seja, trata-se de uma
operação que não pode ser aprovada sem restrições, sendo pertinente indagar,
inclusive, se é possível sua aprovação mesmo com alguma eventual restrição5”.
6. Em 06 de fevereiro de 2017 o presente AC foi distribuído à minha relatoria na 133ª
Sessão Ordinária de Distribuição6.
7. Em 03 de abril de 2017 as Requerentes solicitaram ao Tribunal a extensão por 60
dias do período de análise legal7. Este Tribunal homologou tal solicitação na 102a
Sessão Ordinária de Julgamento (SOJ)8.
8. Em 05 de junho de 2017, esse prazo foi prorrogado por mais 30 dias9, tendo em vista
a complexidade do presente AC e a fim de garantir que o Tribunal tivesse condições
de completar a sua análise e avaliar os remédios propostos pelas Requerentes, uma
vez que tais negociações somente se iniciaram após a distribuição do caso para esta
Conselheira. Este Tribunal homologou tal solicitação na 106a SOJ.
9. Até 28 de junho de 2017, data desta 107ª SOJ, transcorreram-se, assim, 301 dias de
apreciação do Cade, tempo inferior aos 330 dias possíveis. Atesto, portanto, a
conformidade do prazo de apreciação pelo Cade com o disposto no art. 88, §§2º e 9º,
inciso II da Lei nº 12.529/2011.

1.
4

Em Parecer Técnico nº 01/2017/SG/CADE (nº SEI 0298708) e respectivo Anexo (nº SEI 0298899).
5
Item 728 do Anexo do Parecer Técnico nº 01/2017/SG/CADE (nº SEI 0298899).
6
Conforme Certidão no SEI 0099089.
7
Petição das Requerentes (nº SEI 0321339).
8
Despacho Decisório nº 62 (nº SEI 0321697).
9
Despacho Decisório nº 66 (nº SEI 0344565).
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1.2 Das reuniões realizadas no Gabinete da Conselheira-Relatora
10. Apresenta-se um resumo no Quadro 1 acerca das várias interações que se deram neste
Gabinete, por conta deste AC.
Quadro 1 - Reuniões no Gabinete 2 – Cons. Cristiane Alkmin J. Schmidt
REUNIÕES DO GABINETE 02
Nº
1

DATA/LOCAL
09/02/2017 - BSB

2

PARTES
BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH

Nº SEI
313215

Nº
22

DATA/LOCAL
04/05/2017 - BSB

PARTES
KROTON E ESTÁCIO

Nº SEI
335153

14/02/2017 - CALL KROTON E ESTÁCIO

302923

23

04/05/2017 - BSB

SER EDUCACIONAL

335163

3

16/02/2017 - BSB

LAUREATE

304775

24

18/05/2017 - BSB

SER EDUCACIONAL

339725

4

16/2/2017 - BSB

SER EDUCACIONAL

304781

25

18/05/2017 - BSB

LAUREATE

339727

5

23/02/2017 - RJ

KROTON E ESTÁCIO

312056

26

18/05/2017 - BSB

ANACEU

339728

6

07/03/2017 - BSB

SER EDUCACIONAL

313244

27

18/05/2017 - BSB

ÂNIMA

339731

7

07/03/2017 - BSB

LAUREATE

312063

28

19/05/2017 - BSB

KROTON E ESTÁCIO

339732

8

16/03/2017 - BSB

KROTON E ESTÁCIO

314757

29

22/05/2017 - RJ

SER EDUCACIONAL

344894

9

22/03/2017 - BSB

KROTON E ESTÁCIO

321282

30

22/05/2017 - RJ

LAUREATE

344900

10

28/03/2017 - BSB

KROTON E ESTÁCIO

321286

31

23/05/2017 - BSB

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

344916

11

29/03/2017- BSB

BANCO MORGAN STANLEY

321289

32

24/05/2017 - BSB

KROTON E ESTÁCIO

344922

12

06/04/2017 - BSB

KROTON E ESTÁCIO

325430

33

31/05/2017 - BSB

KROTON E ESTÁCIO

344930

13

12/04/2017 - BSB

PROCON - MA

325450

34

31/05/2017 - BSB

SER EDUCACIONAL

344933

14

12/04/2017 - BSB

KROTON E ESTÁCIO

328143

35

31/05/2017- BSB

KROTON E ESTÁCIO

344935

15

12/04/2017 - BSB

KROTON E ESTÁCIO

328143

36

12/06/2017- BSB

SER EDUCACIONAL

352156

16

13/04/2017 - BSB

BANCO MORGAN STANLEY

325470

37

12/06/2017 - BSB

KROTON E ESTÁCIO

352158

17

13/04/2017 - BSB

SER EDUCACIONAL

325552

38

14/06/2017 - BSB

KROTON E ESTÁCIO

352161

18

20/04/2017 - BSB

SER EDUCACIONAL

32150

39

14/06/2017 - BSB

SER EDUCACIONAL

352162

19

20/04/2017 - BSB

KROTON E ESTÁCIO

328147

40

21/06/2017 - BSB

SER EDUCACIONAL

353677

20

26/04/2017 - BSB

KROTON E ESTÁCIO

329810

41

21/6/2017 - CALL

LAUREATE

353653

21

02/05/2017 - BSB

KROTON E ESTÁCIO

335162

42

27/06/2017 - BSB

KROTON E ESTÁCIO

355070

Fonte: própria.
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1.3 Das Requerentes
1.3.1 Kroton Educacional S.A (Kroton)
11. A Kroton é uma sociedade anônima de capital aberto e de participações, controladora
do Grupo Kroton, de origem brasileira. Sua composição acionária está descrita na
Tabela 2. O grupo atua nos setores de educação infantil, fundamental, médio, superior
e profissional de nível técnico, de preparatórios para concursos, de ensino de idiomas,
de edição de livros, entre outros.
Tabela 2 - Composição do capital social da Kroton
Composição do capital social da Kroton
Ações em Tesouraria

0,70%

Barbara Laffranchi

1,40%

Alessandra Laffranchi

1,47%

Elisabeth Laffranchi

2,41%

Capital World Investors

5,06%

GIC Private Limited
Outros

5,09%
83,87%

Total

100,00%

Fonte: Formulário de notificação da AC (nº SEI 0237405)

1.3.2 Estácio Participações S.A. (Estácio)
12. A Estácio é uma sociedade anônima de capital aberto e de participações, que pertence
ao Grupo Estácio, de origem brasileira. Sua composição acionária está descrita na
Tabela 3. O grupo atua nos setores de educação de nível médio, superior e profissional
de nível técnico, entre outros.
Tabela 3 - Composição do capital social da Estácio
Composição do capital social da Estácio
Ações em Tesouraria

3,00%

Capital World Investors

5,00%

Brands

5,00%

FIL Limited

5,20%

Coronation

10,00%

Família Zaher

14,10%

Oppenheimer

17,10%

Outros
Total

40,60%
100,00%

Fonte: Formulário de notificação da AC (nº SEI 0237405)

1.3.3 Atividades das Requerentes
13. Uma visão geral das atividades das Requerentes pode ser vista na Tabela 4. Nesta,
nota-se que há sobreposição em: (1) ensino superior, e (2) cursos livres. As
atividades de ensino superior e de cursos livres têm públicos distintos. Além disso,
do ponto de vista da oferta estes também diferem um do outro. Enquanto o ensino
superior depende de autorização e do marco normativo do Ministério da Educação
(MEC), os cursos livres independem.
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Tabela 4 - Atividades das Requerentes
ATIVIDADES
Educação Básica
Sistema de ensino
Produção e distribuição de material didático
Educação Superior
Cursos Livres

Kroton Estácio
x
x
x
x
x
x
x

Fonte: Anexo ao Parecer Técnico nº 01/2017/SG/CADE (nº SEI0298899) e Formulário de
notificação da AC (nº SEI 0237405).

1.4 Da Operação
14. A operação consiste na aquisição do controle da Estácio pela Kroton. Segundo as
Requerentes, o objetivo principal desta operação é aproveitar a complementaridade
geográfica das atividades de ensino superior presencial das Requerentes, dado que a
Kroton tem maior atuação nas regiões Centro-Oeste e Sudeste do Brasil, enquanto a
Estácio tem atuação no estado do Rio de Janeiro e regiões Norte e Nordeste. A Figura
1 apresenta os municípios ao redor do Brasil onde estão distribuídos os campis das
Requerentes. No entendimento deste Gabinete, um segundo objetivo da operação,
ainda que não expressado pelas Requerentes, é a compra da marca Estácio, para
compor ao portfólio da Kroton.
Figura 1 -Mapa da distribuição dos Campis das Requerentes no Brasil

Fonte: Requerentes.

2 Do setor de educação superior no Brasil
2.1 Introdução
15. Preliminarmente, cabe uma breve explicação do setor de ensino superior. Segundo
estatística do IBGE, em 2015, a população brasileira era de, aproximadamente, 204
milhões de pessoas, sendo 34 milhões entre 15 a 25 anos. Desses, ao redor de 8
milhões são estudantes de ensino superior em Instituições de Ensino Superior (IES)
privadas e públicas. No que concerne ao ensino superior privado, são cerca de 6
milhões de pessoas (76% do total), o que representa 3% da população brasileira ou
18% da população entre 15 e 25 anos. Segundo o Inep de 2015, assim, groso modo,
de cada 4 estudantes de graduação, 3 estudam em instituições privadas10. Isso
1.
10

Informações
disponíveis
no
site
da
ABMES,
http://www.abmes.org.br/arquivos/documentos/Apresentacao_Censo_Superior_2015.pdf. Acesso
11/04/2017.

em
em
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demonstra a importância das IES privadas no ensino superior no Brasil e,
consequentemente, da presente operação.
16. Com relação ao ensino superior privado, 80% dos alunos estudam na modalidade
presencial de ensino e 20% em EAD. Segundo estudo da Hoper, a projeção para 2025,
é que esta proporção se altere para 70/30%, pois a taxa de crescimento do EAD foi e
seguirá sendo maior do que a do ensino presencial. Este é um resultado esperado,
dado que o EAD é relativamente novo no Brasil e tem ainda poucos alunos (1,3
milhões vis-à-vis 5 milhões no presencial). Cabe destacar que essa projeção foi feita
antes da publicação do Decreto nº 9.057/2017, que reduziu sobremaneira as barreiras
às entradas no mercado EAD (a explicação dessa redução será vista com mais detalhes
adiante). É de se esperar, desta forma, que a proporção do EAD, em 2015 possa vir a
ser até maior do que os 30% projetados pela Hoper.
17. A Tabela 5 apresenta o número de alunos no ensino superior privado, foco deste AC.
Depreende-se desta Tabela três pontos. O primeiro é que os 15 maiores grupos
econômicos do ensino superior privado no Brasil têm a metade (52%) dos 6,1 milhões
de alunos no total e apenas 32% dos alunos no ensino presencial. Isto quer dizer que
a maior parte dos alunos no ensino presencial não depende destes 15 grupos
necessariamente, havendo diversas outras possibilidades de oferta (faculdades,
centros universitários e universidades). Ainda que o mercado relevante geográfico
não seja necessariamente nacional, fica claro, desde já, que não se trata de um
mercado do tipo oligopólio, como ocorre nos setores de portos, companhias aéreas,
cimento, aço, etc. O serviço de educação superior privado, neste sentido, se parece
bem mais com um mercado em concorrência monopolística, onde preço, marca e
qualidade são variáveis importantes na equação da “briga” entre as rivais para
conquistar seus consumidores.
18. O segundo ponto, é possível verificar, pelo número total de alunos, que a Kroton (490
mil) e a Estácio (330 mil) são os dois maiores grupos no ensino superior privado no
Brasil. Esta observação também é válida para o número dos alunos na modalidade
presencial. Quando se observa a modalidade EAD, contudo, (e este é o terceiro ponto),
enquanto a Kroton (470 mil) é a líder, a Estácio (110 mil) ocupa o 4º lugar, precedidos
pela 2ª colocada UNIP (125 mil) e pela 3ª, Uninter (121 mil).
19. A operação, desta forma, é deveras preocupante do ponto de vista concorrencial.
Obviamente, trata-se de um AC ou para reprovação ou para aprovação com remédios
consideravelmente amargos, que podem não ser aceitos pelas Requerentes.
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Tabela 5 – Número de alunos no ensino superior privado no Brasil
#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15

Alunos no Ensino Superior Privado no Brasil em 2015
Grupo
Presencial
EAD
Total
Pres. (%) EAD (%) Tot (%)
OUTROS
2.807.842
155.657
2.963.499
58%
12%
48%
KROTON
489.746
470.100
959.846
10%
37%
16%
ESTACIO
327.106
108.846
435.952
7%
9%
7%
UNIP
277.256
124.128
401.384
6%
10%
7%
LAUREATE
242.031
25.322
267.353
5%
2%
4%
PUC
168.844
639
169.483
3%
0%
3%
ACAFE
127.238
12.511
139.749
3%
1%
2%
UNINOVE
119.620
17.086
136.706
2%
1%
2%
SER
125.135
3.136
128.271
3%
0,2%
2%
UNINTER
3.306
120.890
124.196
0,1%
10%
2%
CRUZEIRO DO SUL
74.083
40.179
114.262
2%
3%
2%
UNIASSELVI
13.237
93.110
106.347
0,3%
7%
2%
ANIMA
85.320
3.212
88.532
2%
0,3%
1%
CESUMAR
11.614
46.008
57.622
0,2%
4%
1%
UNIMES
1.581
26.061
27.642
0,0%
2%
0,4%
CLARETIANO
5.075
21.177
26.252
0,1%
2%
0,4%
TOTAL
4.879.034
1.268.062
6.147.096
100%
100%
100%
%
79%
21%
100%
Krt+ANH+EST
816.852
578.946
1.395.798
17%
46%
23%

População Brasileira
208.000.000
Pop. Acima de 15 anos em 2010 = 120MM
Pop. Acima de 25 anos em 2010 = 86MM

3%

34.000.000
18%
No Brasil há 6,1 MM de alunos no ensino superior privado (3% da pop. bras.)
Destes, 4,9 MM estudam no presencial e 1,3 MM, no EAD

Fonte: IBGE e Inep, 2015.

2.2 Da elevada expansão no número de matrículas nas IES privadas
20. De acordo com dados do Inep 2015, em 1980, o número de alunos matriculados, tanto
nas IESs públicas quanto nas privadas, era de, aproximadamente, 1 milhão. Após 20
anos, esse número dobrou (Gráfico 1) e, de 2000 a 2015, houve um salto para 8
milhões. Ou seja, de 1980 até 2015, o número de matrículas aumentou em oito vezes.
Além disso, pode-se notar a crescente relevância da participação privada no ensino
superior (barras em verde, mais claras) que, em 2015, passou a representar 75% da
oferta total de ensino superior.
Gráfico 1 – N° de matrículas na
graduação – Brasil, 1980-2015

Gráfico 2 – N° de matrículas em
educação superior –
Brasil, 2005-2015

Fonte: em apresentação Censo da Educação Superior 2015. Inep.

21. Reduzindo a análise para os últimos 10 anos e para todas os cursos de graduação e de
pós-graduação (Gráfico 2), o crescimento foi de 74% no número de matrículas. Em
relação ao período de 2014 a 2015, ainda que o Brasil estivesse passando por uma
drástica recessão, com queda do PIB de 0,5% (em que, se, por um lado, o custo de
oportunidade para estudar tenha reduzido devido ao desemprego, por outro, há falta
de dinheiro), o crescimento nas matrículas cresceu em 2,4%.
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2.3 Da expansão do financiamento e de bolsas estudantil
22. O percentual de matrículas na rede privada com algum tipo de financiamento ou bolsa
tem apresentado crescimento no Brasil, pelo menos desde 2009 até 2015, alcançando
44% do número total de alunos matriculados, segundo dados do Inep de 2015 (Gráfico
3). O Fundo de Financiamento Estudantil (FIES)11 foi o tipo de financiamento mais
usado (49%), seguido por “outros tipos de financiamento/bolsas” (32%), e, depois,
seguido pelo Programa Universidade para Todos (Prouni)12, com 18% (Gráfico 4).
Esses dados são corroborados pela pesquisa realizada pelo Sindicato das
Mantenedoras de Ensino Superior no Estado de São Paulo (SEMESP), conforme
aponta o Gráfico 5.
23. Segundo estudo realizado pela consultoria Educa Insight (Gráfico 6), 50% dos
estudantes de ensino superior consideravam o financiamento e a bolsa como duas
opções para auxiliar a pagar o curso universitário, 32% consideravam a bolsa ou
desconto na mensalidade como única opção e 18% consideravam somente o
financiamento. Os alunos têm preferência por bolsa ou desconto na mensalidade em
vez do financiamento, devido ao pagamento dos juros posterior.
Gráfico 3 - Matrículas na rede privada
com financiamento/bolsa (%) – Brasil,
2009 - 2015

Gráfico 4 - Matrículas na rede
privada por financiamento/bolsa –
Brasil, 2009-2014

Fonte: em apresentação Inep, 2015.

1.
11

Criado pelo Governo Federal (pelo MEC) em 2001 (Lei 10.260), este é um programa destinado a financiar
cursos de graduação em universidades privadas para estudantes que tenham renda familiar bruta per capita
de até 2,5 salários-mínimos e que tenham alcançado média superior a 450 pontos no Exame Nacional de
Ensino Médio (ENEM), sem ter zerado a redação, considerando as edições a partir de 2010.
12
Criado pelo Governo Federal (pelo MEC) em 2004 e iniciado em 2005 (Lei 11.096), este é um programa
que concede acesso aos cursos de graduação de universidades particulares brasileiras a estudantes que
tenham estudado o ensino médio em escola pública ou na rede particular na condição de bolsistas integrais,
dando-lhes bolsas de estudos de 50% ou de 100%, a depender da sua renda familiar bruta per capita. Se
esta for de até 1,5 salário-mínimo, ganha-se 100%. Se for de 1,5 a 3 salários-mínimos, ganha-se 50%. O
candidato é obrigado a prestar o ENEM e obter nota mínima de 450 pontos e nota maior que zero na
redação. De 2005 a 2016 foram atendidos quase 2 milhões de estudantes, dos quais quase 70% com bolsas
integrais.
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Gráfico 5 - Aluno que recebe bolsa,
financiamento ou desconto (%) - 2015

Gráfico 6 - Qual a melhor opção para
te auxiliar a pagar pelo seu curso?

Fonte: SEMESP (2016), em apresentação Fonte: Educa Insights, em apresentação feita em
Pesquisa – Universitário Brasileiro
reunião no Gabinete 2 (slide 23, nº SEI 0345861).
(nº SEI 0237419).

2.4 Da diferença entre número de IES e matrículas
25. Segundo o MEC13, de acordo com o Decreto nº 5.773/06, as IES são credenciadas
como: (1) faculdades; (2) centros universitários; e (3) universidades, sendo que todas
são credenciadas originalmente como faculdades.
26. As faculdades não possuem autonomia para criar e fixar número de vagas, ao
contrário das universidades e dos centros universitários. Além disso, o
credenciamento de uma universidade ou de um centro universitário, com as
consequentes prerrogativas de autonomia, depende do credenciamento específico de
instituição já credenciada em funcionamento regular e com padrão satisfatório de
qualidade.
27. Segundo dados do Inep, em 2015, havia 2.364 IES (públicas e privadas), sendo 84%
faculdades, 8% universidades e 6% centros universitários (Gráfico 7). Há dois pontos
a serem observados. O primeiro ponto é que as faculdades, apesar de serem a
organização acadêmica mais representativa dentre as IES (84%), estas possuem
menos alunos matriculados do que as universidades, que detêm 53% das matrículas.
De fato, (Gráfico 8), verifica-se que 53% das matrículas estão nas universidades, 28%
nas faculdades e 17% nos centros universitários. O segundo ponto é que, mais uma
vez vale destacar, o número de players deste mercado corrobora a hipótese de que não
se tata de um oligopólio. As características indicam que se trata de um mercado em
concorrência monopolística: onde há muitos jogadores, e, a marca, a qualidade e o
preço são os fatores mais relevantes na dinâmica competitiva.

1.
13

Informações
extraídas
no
site.
http://portal.mec.gov.br/index.php?option=com_content&view=article&id=116&Itemid=86, acesso em
26/06/2017.
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Gráfico 7 - Nº de IES e de matrículas
por tipo – Brasil 2015

Gráfico 8 - Nº de IES e de matrículas
por tipo (%) – Brasil 2015

Fonte: em apresentação Censo da Educação Superior, Inep, 2015.

2.5 Da elevada demanda potencial no Brasil
29. Uma informação preocupante que se pode extrair a partir dos dados relativos ao setor
de educação no Brasil é a baixa penetração da educação formal entre os brasileiros.
Segundo indicadores da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento
Econômico (OCDE), em 2014, somente 16% da população brasileira entre 25 a 24
anos possuía ensino superior. Comparando com a Coréia do Sul, cujo percentual era
de 69%, verifica-se o quanto o Brasil ainda pode avançar (Gráfico 9).
30. Mesma conclusão pode ser alcançada com indicadores de taxa de escolarização
bruta14 do Banco Mundial. No Brasil, em 2013, esta era de 46% (Gráfico 10). A da
Coréia do Sul era de 95%. Pode-se dizer, então, dada a baixa penetração da educação
superior no Brasil, que a demanda potencial no Brasil, comparativamente ao mundo,
é alta.
31. É indubitável, desta forma, que estes insatisfatórios números impactam a
produtividade da economia do país. Segundo estudo realizado pelo Professor da
EPGE/FGV Pedro Cavalcanti Ferreira, se o Brasil tivesse investido em educação
desde 1950 a taxas de investimento em capital humano iguais a da Coréia do Sul, o
PIB per capita brasileiro seria 40 vezes maior do registrado em 2014 (Gráfico 11).
Aliás, segundo Ferreira, maior até que se fosse feita a mesma comparação com
investimento em capital físico. Neste caso, segundo ele, o PIB per capita brasileiro
seria 20 vezes maior. Em outras palavras, um dos segredos para um crescimento
futuro sustentado é focar esforços na área de educação. Sem esse investimento,
dificilmente o Brasil avançará da forma como se gostaria15.

1.
14

A taxa de escolarização bruta no ensino superior é a razão entre o número total de matrículas no ensino
superior (independente da faixa etária) e a população entre 18-23 anos.
15
Vale ler o texto de Fernando Veloso, capítulo 19 (Educação para a transformação do pais) do livro
Retomada do Crescimento, organizado por Fábio Giambiagi e Mansueto Almeida.
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Gráfico 9 - População com educação
superior (%) - 2014

Fonte: EAG 2016 (OCDE), em apresentação
Censo da Educação Superior 2015. Inep.

Gráfico 10 - Taxa de escolarização
bruta por país - 2013

Fonte: Banco Mundial, Inep, em apresentação
das Requerentes, reunião 2 (nº SEI 0345861).

Gráfico 11
PIB per capita e estimativa de PIB per capita com taxas da Coréia do Sul

Fonte: Pedro Cavalcanti Ferreira, EPGE/FGV.

2.6 Da (ainda) baixa capilaridade do ensino superior privado
33. Segundo dados do IBGE, há aproximadamente 5.500 municípios no Brasil. Desses,
as IESs privadas estão presentes em menos de 2.000 municípios. Segundo dados do
Inep, em 2015 (Tabela 6), na modalidade do ensino presencial, as IESs privadas
estavam presentes em apenas 736 municípios (13,4%) e na modalidade EAD, em
1.059 (19%).
34. Percebe-se, assim, que a capilaridade das IESs é muito baixa, em especial no ensino
presencial. A Kroton, por exemplo, que é o maior grupo no Brasil, atua somente em
76 municípios, seguida pela ACAFE (51), Estácio (49) e UNIP (41).
35. No EAD, a Kroton (526), a UNIP (466), a Uninter (393) e a Estácio (136) são muito
mais capilarizadas do que as demais, porém, ainda assim, nem se compara com o
potencial que há para se expandir ao longo do Brasil, comparado ao número total de
minicípios.
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36. Cabe destacar que a Uniderp, da Kroton, atua em 207 municípios no EAD, com
capilaridade maior do que a da Estácio. Se esta operação for aprovada com restrição,
portanto, a Uniderp é uma forte candidata a ser vendida, deixando a nova empresa em
situação ainda melhor do que a Estácio no EAD. A IES que comprasse os ativos da
Uniderp passaria a ser a segunda maior no Brasil em termos de EAD no país, posição
melhor que a da Estácio.
37. Por último, verifica-se que em todos os 15 maiores grupos privados em educação
superior no Brasil, exceto por poucas (Ser e Puc), a capilaridade do EAD é maior do
que a do ensino presencial.
Tabela 6 – Nº de alunos e de municípios dos 15 maiores grupos privados - 2015

Fonte: Inep 2015

2.7 Do setor de ensino superior por região
38. Analisando o setor de ensino superior por regiões no Brasil, observa-se que, em 2015,
a região sudeste é a que possui o maior número de alunos (3 milhões), tanto no
presencial (51%) quanto no EAD (39%), e a região norte é a que possui menor número
(450 mil), com 6% no presencial e 13% no EAD. Verifica-se, entretanto, que em
termos proporcionais em relação à população total de cada região, o percentual de
alunos no ensino superior no Brasil é bastante similar entre as regiões (3%), diferindo
um pouco destes a região centro-oeste, com 4%, e a região nordeste, com 2% (Tabela
7, Tabela 8 e Gráficos 12 e 13).
39. Com relação aos Estados, em 2014, São Paulo (26%), Minas Gerais (10%), Rio de
Janeiro (8%) e Rio Grande do Sul (6%) são os que possuem o maior número de
matrículas no ensino presencial, enquanto São Paulo (19%), Minas Gerais (10%),
Bahia (8%) e Paraná (7%) são os Estados que possuem maior o número de matrículas
no EAD (Gráficos 14 e 15).
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Tabela 7 – N° de alunos e população,
por região - 2015

Tabela 8 - Participação das regiões
por modalidade - 2015

Fonte: IBGE e Inep 2015.

Fonte: Inep 2015.

Gráfico 12 - Alunos no ensino
presencial por região (%) - 2015

Gráfico 13 - Alunos no ensino EAD
por região (%) - 2015

Fonte: Inep 2015

Fonte: Inep 2015

Gráfico 14 - Alunos no ensino
presencial por Estado (%) - 2014

Gráfico 15 - Alunos no EAD por
Estado (%) - 2014

Fonte: Sindata/ Semesp

Fonte: Sindata/ Semesp

41. Apesar de a região sudeste possuir o maior número absoluto de alunos em EAD no
Brasil (39%), o ensino presencial é a modalidade mais presente na região (84%)
(Tabela 9). Uma das razões para este fato, pode ser a de que esta região contempla o
maior número de IES presencias (1.124), tanto públicas quanto privadas (Tabela 10).
Na região norte, por outro lado, o EAD é a modalidade de ensino mais presente na
região (36%) e onde há o menor número de IESs presenciais (150).
Tabela 9 - Ensino presencial e EAD
em cada região (%) - 2015

Fonte: Inep 2015

Tabela 10 – Nº de IESs presenciais
por região - 2014

Fonte: SEMESP, em Mapa do Ensino Superior
no Brasil – 2016
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2.8 Dos indicadores de qualidades: IGC, CPC e Enade
42. Os indicadores de qualidade do MEC16 são importantes instrumentos de avaliação da
educação superior brasileira, ainda que suas metodologias possam ser contestadas e
ainda que as instituições possam ter estratégias para incrementar seus valores
indevidamente. Estes aspectos serão desconsiderados na análise do presente voto, por
se tratar de responsabilidade do MEC e não do Cade.
43. De acordo com a Portaria MEC nº 40/2007, esses indicadores são obtidos com base
no Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade)17 e outros demais
insumos constantes das bases de dados do MEC e atendem os parâmetros da Lei nº
10.861/2004, que institui o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior
(SINAES).
44. Os resultados dos indicadores de qualidade se dividem em três frentes: (1) dos cursos
– o Conceito Preliminar de Curso, CPC18; (2) das IES – o Índice Geral de Cursos,
IGC19; e (3) dos desempenhos de estudantes – o Enade. Esses trêrs indicadores são
expressos em escala contínua e em cinco níveis descontínuos, nos quais os níveis
iguais ou superiores a três indicam qualidade satisfatória pelo MEC.
45. Segundo dados do Inep, a proporção de IES com CPC e IGC com níveis iguais ou
superiores a três aumentou em 2015, em comparação a 2012 (Gráficos 16 e 17), o que
é um sinal positivo. Além disso, 85% das IESs privadas contemplam IGCs e CPCs
maiores ou iguais a 3 (Gráficos 18 e 19). Já com relação ao Enade, a proporção de
IES com pontuação igual ou superior a três apresentou leve queda em 2015, sendo
que apenas 66% apresentam índices satisfatórios nas IES privadas (Gráficos 20 e 21).

1.
16

Informações extraídas no site http://portal.Inep.gov.br/indicadores-de-qualidade. Acesso em 26/06/2017.
17
Enade - Exame Nacional de Desempenho de Estudantes. Avalia o rendimento dos concluintes dos cursos
de graduação, em relação aos conteúdos programáticos, habilidades e competências adquiridas em sua
formação. O exame é obrigatório e a situação de regularidade do estudante no Exame deve constar em seu
histórico escolar. A primeira aplicação do Enade ocorreu em 2004 e a periodicidade máxima da avaliação
é trienal para cada área do conhecimento. Fonte: http://portal.Inep.gov.br/enade. Acesso em 26/06/2017.
18
CPC - Conceito Preliminar de Curso. É um indicador de qualidade que avalia os cursos de graduação.
Seu cálculo e divulgação ocorrem no ano seguinte ao da realização do Enade, com base na avaliação de
desempenho de estudantes, no valor agregado pelo processo formativo e em insumos referentes às
condições de oferta – corpo docente, infraestrutura e recursos didático-pedagógicos. Fonte:
http://portal.Inep.gov.br/conceito-preliminar-de-curso-cpc-. Acesso em 26/06/2017.
19
IGC - Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição. É um indicador de qualidade que avalia as IES.
Seu cálculo é realizado anualmente e leva em conta os seguintes aspectos: (1) média dos CPCs do último
triênio, (2) média dos conceitos de avaliação dos programas de pós-graduação stricto sensu atribuídos pela
CAPES, (3) distribuição dos estudantes entre os diferentes níveis de ensino, graduação ou pós-graduação
stricto sensu. Como o IGC considera o CPC dos cursos avaliados no ano do cálculo e nos dois anos
anteriores, sua divulgação refere-se sempre a um triênio, compreendendo todas as áreas avaliadas previstas
no Ciclo Avaliativo do Enade. Fonte: http://portal.Inep.gov.br/indice-geral-de-cursos-igc-. Acesso em
26/06/2017.
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Gráfico 16 - IES por faixa do CPC
2012 e 2015

Gráfico 17 - IES por faixa do IGC
2012 e 2015

Fonte: em apresentação Indicadores de Qualidade da Educação Superior 2015, Inep.

Gráfico 18 - IES por faixa do CPC
2015 – públicas e privadas

Gráfico 19 - IES por faixa do IGC
2015 – públicas e privadas

Fonte: em apresentação Indicadores de Qualidade da Educação Superior 2015, Inep.

Gráfico 20 - IES por faixa do
conceito Enade 2012 e 2015

Gráfico 21 – IES por faixa do
conceito Enade 2015 – públicas e
privadas

Fonte: em apresentação Indicadores de Qualidade da Educação Superior 2015, Inep.

47. Ainda sobre qualidade, cabe citar a tese de mestrado de Carolina Policarpo Garcia,
2014, do Insper (orientador: ex- Conselheiro Paulo Furquim de Azevedo), que
apresenta o efeito das fusões sobre a qualidade no ensino superior privado no Brasil.
Entre várias conclusões da sua tese, Policarpo destaca três pontos sobre qualidade:
(i) As aquisições do Grupo Anhanguera tiveram impacto positivo sobre as
IES, nos seguintes indicadores: (1) CPC, (2) percentual de professores
doutores, (3) percentual de professores em regime integral de trabalho, e
(4) número de matrículas. Contudo, tiveram impacto negativo sobre o
número de ingressantes;
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(ii) As aquisições do Grupo Estácio tiveram impacto negativo sobre as IES,
nos seguintes indicadores: (1) CPC, (2) média dos concluintes na prova de
conhecimento específico do Enade e (3) percentual de professores em
regime integral de trabalho;
(iii) As aquisições do Grupo Kroton tiveram impacto positivo sobre as IES,
nos seguintes indicadores: (1) CPC, (2) percentual de professores
doutores, (3) percentual de professores em regime integral de trabalho, (4)
número de matrículas, (5) número de ingressantes e (6) média dos
concluintes na prova de formação geral do Enade.
48. Ademais, Policarpo concluiu, também, que as aquisições dos Grupos Anhanguera
(atual Kroton) e Estácio tinham como características a completa transferência de
gestão administrativa e acadêmica para as IES adquiridas, com padronização
pedagógica, enquanto que as aquisições dos Grupos Kroton, Laureate, Devry e Ânima
preservaram as características acadêmicas das IES adquiridas, devido ao critério da
reputação.

2.9 Dos números gerais da Kroton e da Estácio
49. Fazendo um breve resumo sobre o histórico de compras mais relevantes da Kroton,
pode-se dizer que esta IES nasceu em 2007, com a compra da Pitágoras, forte em
Minas Gerais e fundada em 1996. Depois, em 2010, comprou a IUNI, que por sua vez
foi fundada em 1988. Em seguida, em 2012, comprou a Unopar, fundada em 1972. Já
em 2014, comprou a Anhanguera e a Uniderp (fundadas em 1993 e 2008,
respectivamente), que já havia comprado a Uniasselvi. Por fim, em 2017, a Kroton
deseja comprar a Estácio. Desta forma, se no presencial há duas marcas muito
relevantes: a Anhanguera (264 mil alunos) e a Pitágoras (105 mil alunos), na
modalidade EAD há outras duas: Unopar (356 mil alunos) e Uniderp (153 mil alunos).
50. É possível observar (Gráfico 22 e 23) que, no tocante ao número total de alunos, tratase da Kroton, que tem quase 1 milhão de alunos, comprando a segunda IES (Estácio),
com cerca de 400 mil alunos.
Gráfico 22
Gráfico 22 – Nº de alunos nas IES
privadas por grupo - 2015

Gráfico 23
Gráfico 23 – Participação dos grupos na
graduação privada (%) - 2015

Fonte: Inep, 2015.

51. Por modalidade, no concernente ao ensino presencial, nota-se (Gráficos 24, 25 e 26)
que, ainda que a Kroton seja a primeira no ranking e a Estácio a segunda, há quase 3
milhões de alunos que demandam serviços de educação de outras instituições. Em
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termos de market share, este “outros” referem-se a 58% das matrículas totais. Não se
pode afirmar, desta forma, que se trata de uma operação que monopolizará setor de
educação superior, ainda que haja preocupações concorrenciais. De fato, a soma das
participações alcança 17% na modalidade presencial e 23% no total de alunos,
lembrando que 20% é o threshold mencionado na lei nº 12.527/11 e no Guia H. A
problemática antitruste, assim, não pode focar no mercado relevante geográfico
nacional – que é desconcentrado – mas no municipal, como será visto mais adiante.
Se alguma análise for feita em âmbito nacional, além de equivocada e desconexa com
a jurisprudência nacional e internacional neste setor, tem que ser devidamente
explicada, sob o risco de encontrar conclusões espúrias e desprovidas de lógica
concorrencial.
Gráfico 24 – Nº de alunos no ensino superior privado presencial por grupo 2015

Fonte: Inep, 2015.

Gráfico 25 – Nº de alunos nos 15
maiores grupos - ensino presencial 2015

Gráfico 26 – Participação dos 15
maiores grupos - ensino presencial2015

Fonte: Inep, 2015.

52. Ainda em relação ao histórico de compras, pode-se dizer que, em ordem de grandeza,
a estratégia da Kroton no presencial foi: ela tinha, em 2014 cerca de 200 mil alunos,
comprou a Anhanguera a 300 mil alunos, alcançando a 500 mil alunos. Agora quer,
com a compra da Estácio, chegar a 800 mil alunos.
53. No tocante ao EAD – diferentemente do ensino presencial, em que 58% da sua
demanda busca por serviços de educação privada em outras IES que não as 15 maiores
IES privadas – a Kroton detém quase 40% do mercado e a Estácio é a quarta no
ranking, com 9% (Gráficos 27 e 28), formando um gigantesco grupo nesta modalidade
de 46% do mercado nacional. Como este é um segmento de elevadas economias de
escala, como será visto mais adiante, esta concentração em nível nacional
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(diferentemente do caso presencial/nacional) é extremamente preocupante do ponto
de vista antitruste.
Gráfico 27 - Nº de alunos nos 15
Gráfico 28 – Participação dos 15
maiores grupos - EAD - 2015
maiores grupos - EAD- 2015

Fonte: Inep, 2015.

3 Da jurisprudência do mercado relevante no Brasil
3.1 Introdução
54. Até os dias atuais, o Cade20 analisou sessenta e sete ACs no setor de ensino de
educação superior privada. Bastante fusões e aquisições, fato, mas cabe lembrar o
boom no número de matrículas no ensino superior privado que houve no Brasil a partir
dos anos 2000 (Gráfico 1), que segue, aliás, até os dias de hoje. Com um mercado em
ebulição, destarte, com aumento de demanda e oferta, é muito natural observar a
expansão de diversos grupos via forma orgânica e por meio de fusões e aquisições.
55. Em 2001, a primeira operação foi submetida ao Cade e tratou da entrada do Grupo
Apollo no capital da Pitágoras (atual Kroton), a qual foi aprovada sem restrições. Seis
anos depois, em 2007, o movimento de fusões e aquisições se intensificou no referido
setor, atingindo seu auge no período entre 2011 a 2013. Os grupos que mais se
destacaram foram Kroton, Anhanguera, Estácio, Laureate, Ânima e Cruzeiro do Sul.
Cabe destacar que, entre 2007 e 2008, das doze operações notificadas ao Cade, onze
foram protagonizadas pela Estácio.
56. Ter abrangência nacional, por sua vez, não quer dizer necessariamente que a
competição se dê de forma nacional, ainda que este fato possa interferir no custo dos
grupos, devido aos ganhos de escala e escopo. Por essa razão, ainda que a competição
possa se dar de forma local, pode haver eficiências atreladas à abrangência nacional
de algumas IESs, eficiências estas que podem ser repassadas para os alunos, via
preços menores – a depender da competição local. Por isso, não é correto afirmar que
“grupo grande é ruim”. Não necessariamente. Depende de quanto esta empresa
consegue efetivamente abusar do seu poder de mercado e das eficiências que esta gera
aos consumidores.
57. É interessante constatar que, até 2010, havia um equilíbrio entre o número de caso
notificados versus aprovados/ julgados (Gráfico 29). Pode-se deduzir que tratavam de
casos mais simples, demandando pouco tempo de análise. Em 2011, porém, observa1.
20

As informações desse tópico foram extraídas do Cadernos do Cade: atos de concentração no mercado de
prestação de serviços de ensino superior – 2016.
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se que o número de atos formalizados (17) foi bem maior do que os julgados pelo
Cade (8). Isso pode ser explicado pelo fato de que, com o crescimento do número de
casos de AC, as análises tornaram-se mais complexas, demandando, dessa forma,
mais tempo de estudo. O aumento da complexidade ao longo do tempo pode ser
constatado pela constante agregação de valor nos entendimentos sobre a definição do
mercado relevante, objeto do próximo tópico, onde cada Conselheiro desde 2001
agregou pontos importantes na jurisprudência acerca do MR.

Gráfico 29 - ACs notificados e aprovados/julgados pelo Cade
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Fonte: Cadernos do Cade: atos de concentração do mercado de prestação de serviços de ensino
superior – 2016, com adaptações.

3.2 Da dimensão produto
3.2.1 Primeira segmentação: Público e Privado
58. Logo nas primeiras análises de ACs o Cade adotou como definição do mercado
relevante a diferença entre ensino público e privado. Logo, desde sempre, o Cade tem
seguido a jurisprudência consolidada de se deter à “prestação de serviços de ensino
superior privado”. Pode-se dizer que essa foi a primeira segmentação neste
mercado e, desde então, este entendimento segue até os dias de hoje.
59. De fato, IES privadas e públicas não fazem parte de um mesmo mercado. As
principais razões estão sumarizadas na Tabela 11.
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Tabela 11 - Diferenças entre as IES públicas e privadas
ATIVIDADES
Foco do ensino
Corpo docente
Índice Geral de Cursos do
Mec
OFERTA

Restrições legais e
administrativas

IES Públicas
acadêmico
atua em regime integral
geralmente obtém notas
maiores que as IES privadas
menor flexibilidade para se
ajustar às demandas do aluno e
do mercado de trabalho
menor capilaridade

IES Privadas
mercado de trabalho
regime horista
geralmente obtém notas
menores que as IES públicas
maior flexibilidade para se
ajustar às demandas do aluno e
do mercado de trabalho
maior capilaridade

Inserção geográfica
Processo seletivos dos alunos
maior concorrência
menor concorrência
para entrada na faculdade
Turno dos cursos
maioria turnos diurno e integral maioria no turno noturno
DEMANDA público
classes A e B
classes C e D

Fonte: Cadernos do Cade: Cadernos do Cade – Atos de Concentração no mercado de prestação de serviços de
ensino superior (pg 30) e Parecer nº 06143/2012/RJ COGCE/Seae/MF, referente ao AC nº 08012.009947/2011-10.

3.2.2 Segunda segmentação: Graduação e Pós-graduação (S. S. e L. S.)
60. Até o início de 2009, assim, a única segmentação adotada, em todos os casos que
foram aprovados sem restrição, foi a diferenciação dos setores público e privado.
Depois, a segunda segmentação apareceu no voto apresentado pela Conselheiro César
Alves de Mattos, em 200921, agregando valor à definição anterior, segregando o
mercado de educação superior em (1) graduação e (2) pós-graduação, e este último,
por sua vez, em (2.1) stricto sensu, e (2.2) lato sensu. Esta definição segue até os dias
de hoje.
61. De fato, os cursos de graduação e de pós-graduação pertencem a mercados relevantes
distintos. Pelo lado da demanda, a principal justificativa para essa segregação é a
exigência de diploma de graduação para os alunos ingressarem nos cursos de pósgraduação, conforme preconizado no art. 44 da Lei de Diretrizes e Bases da
Educação Nacional (LDB). A pós-graduação, assim, atende ao público que já é
graduado e que visa aprofundar seu conhecimento em uma determinada área,
enquanto o público dos cursos de graduação é aquele que concluiu o ensino médio,
ou equivalente, o qual visa a formação profissional. Pelo lado da oferta, por sua vez,
a principal diferenciação diz respeito à regulação. Apesar de ambos os cursos serem
submetidos à normas gerais estabelecidas na LDB, os cursos de pós-graduação
atendem regramentos específicos, especialmente a Resolução CNE/CES nº 1/2001.
62. Com relação à segmentação da pós-graduação em stricto sensu e lato sensu, que
também segue até os dias atuais, cabe uma brevíssima explicação sobre a definição
de cada um. Segundo o art. 44 da LDB, os cursos de pós-graduação compreendem os
(1) programas de mestrado e doutorado, e os (2) cursos de especialização,
aperfeiçoamento e outros. Na prática educacional, os programas de mestrado e
doutorado são enquadrados como pós-graduação stricto sensu, enquanto os demais,
como lato sensu.
63. Pelo lado da demanda, o perfil do público dos cursos de pós-graduação stricto sensu
é mais acadêmico e aspira desenvolver conhecimentos voltados para a área de ensino
1.
21

AC nº 08012.011435/2008-18. Requerentes: IREP Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental
Ltda.; Maria Montessori Educação e Cultura, Ltda.; Cultura e Educação de Cotia Ltda.; Unissori – Unidade
de Ensino Superior de Ibiúna S/C Ltda. Aprovado sem restrições em 04/03/2009.
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e pesquisa, enquanto o perfil do público do lato sensu, é mais profissional, voltado
para o aprofundamento de conhecimentos técnicos relacionados à sua atuação
profissional. Pelo lado da oferta, os cursos de pós-graduação stricto sensu têm que
atender maiores exigências legais e regulatórias em comparação aos de lato sensu.
64. Mesmo entendimento teve o Conselheiro Alessandro Octaviani Luis em seu voto no
AC nº 08012.009947/2011-1022, que acatou o Parecer nº 06143/2012/RJ da
SEAE/MF. Nesse Parecer descreve-se com mais detalhes as peculiaridades entre
esses dois cursos, descritos resumidamente na Tabela 12.
Tabela 12 - Peculiaridades dos cursos de Pós-graduação Stricto e Lato sensu
Tipo de
Programa

Nível de
formação
requerida

Foco

Processo
Seletivo

Duração

Titulação

Especialização
(lato sensu)

Superior

Profissionalizante

Não

Mínimo 360 hs.

Certificado

Credenciamento Autorização 1
Reconhecimento 2
IES junto ao do curso pelo
junto ao MEC
MEC
MEC
Sim

Não

Não

Mestrado
(stricto sensu)

Graduação

Acadêmico

Sim

Mín 2400 hs.

Diploma

Sim

Sim

Sim, pelo menos
nota 3 da Capes

Mestrado
Profissionalizante
(stricto sensu)

Graduação

Acadêmico/
profissionalizante

Sim

1 a 2 anos

Diploma

Sim

Sim

Sim, pelo menos
nota 3 da Capes

Doutorado (stricto
sensu)

Graduação

Acadêmico/
pesquisa

-

Mínimo 2 anos

Diploma

Sim

Sim

Sim, pelo menos
nota 3 da Capes

1 - Autorização é o ato legal concedido que autoriza o funcionamento de cursos de graduação e pós-graduação stricto sensu, com prazo de validade.
2 - Reconhecimento é o ato formal que outorga validade e fé pública para um curso, permitindo que este emita diplomas com validade nacional. Tem caráter
temorário, podendo ser renovado ou não, após processo regular de avaliação.
Fonte: com adaptações -Parecer nº 06143/2012/RJ COCSE/Seae/MF, refeerente ao AC nº 08012.009947/2011-10 (nº SEI 0070593).

3.2.3 Terceira segmentação: Graduação por Cursos
65. O Conselheiro Elvino de Carvalho Mendonça23, em dezembro de 2011, propôs uma
terceira segmentação, aprimorando a definição de mercado relevante anterior,
definindo cada curso de graduação como um mercado distinto. O Conselheiro
constatou que havia reduzida substitutibilidade pelo lado da demanda, devido aos
custos financeiros e de tempo para abandonar um curso e iniciar um outro, além da
baixa substitutibilidade pelo lado da oferta, devido principalmente às normas legais
que impõem regras rígidas, com prazos e critérios bem definidos para a criação de
novos cursos, fazendo com que cada curso de graduação seja definido como um
mercado relevante em si. Esta definição segue até os dias de hoje.
3.2.4 Quarta segmentação: Bach.-lic./curso e Tec./ áreas; e Presencial e EAD
66. No voto do Conselheiro Alessandro Octaviani Luis24, em março de 2013, os cursos
de graduação foram objeto da quarta segmentação, seguida até os dias de hoje. Neste,
o Conselheiro propôs que os cursos de graduação fossem divididos em: (1)
bacharelado/ licenciatura e (2) tecnólogo. Isto porque, o grau de bacharelado confere
ao diplomado competências em determinado campo do saber para o exercício de
1.
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Conselheiro Alessandro Octaviani Luis no voto do AC nº 08012.009947/2011-10 (nº SEI 0070593), no
qual o Grupo Kroton adquiriu a União Sorrisense de Educação Ltda.
23
AC nº 08012.000046/2011-62. Requerentes: Ananhanguera Educacional Ltda. e Sociedade Plínio Leite
S/S Ltda. Aprovado sem restrições.
24
AC nº 08012.003886/2011-87. Requerentes: Ananhanguera Educacional Ltda. e Grupo Anchieta.
Aprovado com restrições – TCD.
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atividade profissional de forma generalista. Já o grau de licenciatura confere ao
diplomado competências para atuar como professor na educação básica, ou seja,
forma essencialmente educadores. Os cursos de graduação grau bacharelado e grau
licenciatura foram tratados em um mesmo mercado, pelo fato desses dois cursos
compartilharem a maior parte das suas disciplinas.
67. O grau de tecnólogo, por sua vez, confere ao diplomado competências para atuar em
áreas profissionais específicas, sendo focado nas necessidades do mercado de
trabalho. Esses cursos têm tempo médio de formação de até 2 anos, menor do que os
do grau bacharelado/ licenciatura, o que faz com que o seu público seja aquele que
deseja uma pronta inserção no mercado de trabalho. Assim, o mercado de cursos de
graduação bacharelado/ licenciatura são distintos do mercado de tecnólogo. A Tabela
13 descreve as principais características diferenciadoras entre esses cursos.
Tabela 13 - Peculiaridades dos cursos de tecnólogo e bacharelado/licenciatura
Particularidades

Tecnólogos

Foco

Profissionalizante
(aplicação
prátiva da teoria e princípios)

Tempo médio de formação Até dois anos.
Perfil do aluno

Bacharelado/ Licenciatura
Acadêmico (desenvolvimento da
própria teoria e dos princípios).
Cinco anos.

Aspira pronta absorção pelo Aspira melhores condições de
mercado de trabalho (curto prazo) trabalho (médio/ longo prazo)

Fonte: com adaptações -Voto do Conselheiro Alessandro Octaviani Luis, referente ao AC nº
08012.003886/2011-87.

68. Além disso, para os cursos de graduação tecnólogo, foi proposto um critério diferente
de divisão do mercado: em vez de a divisão ser feita por cursos, esta foi feita por áreas
temáticas. O Conselheiro ponderou que esses cursos exigem carga horária menor e,
portanto, os custos financeiros e de tempo para a troca de um curso são
significativamente reduzidos em relação aos cursos de graduação. Devido essa maior
substitutibilidade pelo lado da demanda, considerou a divisão por áreas temáticas,
conforme definição do MEC.
69. No mesmo voto, o Conselheiro Alessandro Octaviani Luis fez extensa revisão da
regulação do ensino superior no Brasil, destacando as diferenças entre o ensino
presencial e o EAD. A partir deste voto, o Cade vem tratando o ensino presencial
como um mercado distinto do ensino a distância25, mesmo entendimento deste voto.
A Tabela 14 mostra as peculiaridades de cada modalidade de transmissão de conteúdo
de ensino, de maneira resumida, tanto pelo lado da oferta quanto pelo lado da
demanda.

1.
Informação extraída em extraída em Cadernos do Cade – Atos de Concentração no mercado de prestação
de serviços de ensino superior, 2016.
25
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Tabela 14 - Peculiaridades distintas do ensino presencial e EAD
Particularidades

Credenciamento

OFERTA

DEMANDA

Regulação - alcance
geográfico de expansão

Ensino Presencial

EAD

O credenciamento no ensino
presencial segue as diretrizes
ditadas pelo Decreto
5.773/2006.
Apenas Universidades podem
expandir seu campus a outros
municípos desque que seja no
estado em que se localiza o
campus sede (art. 24 do
Decreto 5.773/2006).

Há necessidade de um
credenciamento específico para o
EAD. Segue as diretrizes do
Decreto 5.622/2005.
Qualquer IES pode expandir a
oferta de EAD por todo o
território nacional por meio da
abertura de novos polos (art.10
do Decreto 5.622/2005).

Custo de expansão

Mais custoso, pois demandam Menos custoso, pois demandam
estruturas mais complexas .
estruturas menos complexas.

Preço da mensalidade

Mensalidades com preço maior. Mensalidades com preço menor.

Perfil do aluno

Perfil de renda menor.

Idade dos alunos

Média de idade de 26 anos.

Perfil de renda maior.
Média de idade de 34 anos,
normalmente já inserido no
mercado de trabalho.

Fonte: com adaptações - Cadernos do Cade: Cadernos do Cade – Atos de Concentração no mercado de prestação
de serviços de ensino superior (pg 30), Voto do Conselheiro Alessandro Octaviani Luis, referente ao AC nº
08012.003886/2011-87 e Formulário de notificação do AC (nº SEI 0237405) .

70. De fato, é possível notar que o aluno de EAD é mais velho (ao redor de 35 anos visà-vis o aluno do ensino presencial, que tem 25 anos), trabalha, tem família para
sustentar e tem renda menor. Logo, este aluno, além de estar disposto a pagar menos
(a média da mensalidade do presencial é de 70% a 100% mais cara que no EAD), ele
quer flexibilidade com o tempo e maior comodidade, ao não ter que frequentar a
escola diariamente, como requer um curso de ensino presencial.
71. Ainda que os cursos do ensino presencial e do EAD não sejam complementares pelo
lado da demanda (quem escolhe EAD não escolhe também o presencial e vice-versa),
a substitutibilidade é baixa. De fato, segundo dados da Educa Insight a elasticidade
cruzada é baixa. Ao redor de 1% dos alunos mudam de uma modalidade para a outra.
A própria Kroton, depois que o FIES foi reduzido em 2014, notou que apenas 1% dos
alunos optou por frequentar os cursos de EAD.
72. De acordo com a pesquisa SEMESP, realizada em 2016 (nº SEI 0237419), 86% dos
potenciais universitários pretendem fazer um curso presencial, pois entendem que os
curso em EAD “geram desconfiança e rejeição”. Deveras, há ao menos 5 razões para
a preferência pelo ensino presencial, a saber:
(i) Socialização: no EAD há perda da vivência da rotina universitária,
reduzindo o network com professores e alunos;
(ii) Cultural: crença de que o ensino presencial é mais forte do que o ensino
EAD);
(iii) Credibilidade: muitos acreditam que diplomas do EAD não serão
levados a sério pelos empregadores;
(iv) Disciplina: alguns alunos dizem que não possuem a disciplina para
estudarem “sozinhos”; e
(v) Oferta de cursos: alguns cursos não são oferecidos em EAD.
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3.2.5 Quinta segmentação: Pós-graduação Lato sensu em áreas temáticas
73. Para os cursos de pós-graduação lato sensu, o Conselheiro Marcos Paulo Veríssimo26
apresentou uma quinta segmentação, apontando haver dois cenários de mercados
relevantes, (i) cursos de pós-graduação lato sensu em geral (agregados); e (ii) cursos
segmentados por área temática. Segundo o Conselheiro, ele apontou algumas razões,
a saber: baixo custo de troca entre os cursos de pós-graduação lato sensu – dada a sua
curta duração; insignificantes restrições de ordem regulatória; possibilidade de
compartilhamento de infraestrutura entre os diversos cursos. A Conselheira Ana de
Oliveira Frazão27 manteve esse entendimento e assim foi feito neste voto.
74. Em suma, todas as agregações de valor que cada Conselheiro foi aportando ao longo
do tempo foram consideradas pelos Conselheiros que sucediam suas análises. O
mesmo ocorre com este voto. Todas as segmentações foram consideradas.

3.3 Da dimensão geográfica
75. Assim como ocorreu nas definições de mercado relevante dimensão produto, as
definições dos mercados relevantes dimensão geográfica também foram evoluindo ao
longo do tempo, com o aumento da complexidade dos casos. Neste caso, ainda que o
entendimento no ensino presencial seja o mesmo: municipal, o EAD houve uma
pequena, mas importante, agregação de valor. A ver.
3.3.1 Primeira segmentação: graduação presencial – estadual
76. O Conselheiro Paulo Furquim de Azevedo28, em 2007, definiu a dimensão geográfica
para os cursos de graduação presenciais como sendo estadual, em vez da dimensão
regional como adotada pela SEAE. A dimensão estadual foi corriqueiramente
utilizada pelo Cade por algum tempo, contudo havia a percepção por parte do
Conselho de que essa definição precisava ser melhor estudada.
3.3.2 Segunda segmentação: graduação presencial – municipal
77. O Conselheiro Carlos Emmanuel Joppert Ragazzo29, em agosto de 2011, fez uma
ampla pesquisa e definiu como sendo municipal para os cursos de graduação
presenciais. Segundo ele, 80% dos alunos residiam nos mesmos municípios das IES.

1.
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AC 08700.004112/2012-04. Requerentes: Kroton Educacional S.A.; Ítala Participações Ltda. Aprovado
sem restrições em 12/02/2012.
27
AC nº 08700.005447/2013-12. Requerentes: Kroton Educacional S.A.; Anhanguera Educacional
Participações S.A. Aprovado com restrições em 14/05/2014.
28
AC nº 08012.011611/2007-31. Requerentes: Estácio Participações S.A.; IREP - Instituto Radial de
Ensino e Pesquisa – Sociedade de Ensino Superior, Médio e Fundamental Ltda. Aprovado com restrições
em 07/11/2007.
29 AC nº 08012.008463/2011-53. Requerentes: Kroton Educacional S.A.; União de Ensino Vila Velha
Ltda.), aprovado com restrições em 05/10/2011
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3.3.3 Terceira segmentação: graduação presencial – raios de influência
78. O Conselheiro Elvino de Carvalho Mendonça30, em dezembro de 2011, aprimorou a
definição do mercado relevante nos cursos de graduação baseada em raios de
influência. Utilizou a metodologia Kernel, fundamentada em análise estatística
espacial, resultando, em análise muito complexa do ponto de vista prático. No
Kroton/Anhanguera, cuja relatora foi a Conselheira Ana Frazão, por exemplo, como
na maioria das cidades o raio ficou definido entre 15 e 25 km e esta distância seria
suficiente para cobrir todo o município, optou-se, por adotar a dimensão geográfica
como sendo municipal.
3.3.4 Quarta segmentação: Presencial – municipal, e EAD – nacional
79. Os cursos de pós-graduação, até 2012, não tinham uma definição formal sobre a
dimensão geográfica, dado que não havia problemas concorrenciais neste segmento
até então. Em setembro de 2012, todavia, o Conselheiro Marcos Paulo Veríssimo31
foi relator de um AC que tratou de cursos de pós-graduação. Com isso, o Conselheiro
definiu a dimensão geográfica para os cursos de pós-graduação lato sensu presencial
como sendo municipal, uma vez que havia a exigência de presença nas aulas em pelo
menos 75% da carga horária. Nesse mesmo voto, ele definiu, pela primeira vez, os
mercados relevantes geográficos para EAD. Ele o definiu, assim, como nacional,
tanto para a graduação quanto para a pós-graduação.
80. Pelo lado da demanda, embora houvesse a exigência de atividades presenciais
frequentes, para o Conselheiro, estas não tinham carga horária significativa,
considerando o número total de aulas do curso. Além disso, na pós-graduação, as
atividades presenciais obrigatórias podiam ser realizadas em locais distintos da sede
ou dos polos credenciados.
81. Pelo lado da oferta, o custo de implantação de um polo presencial (infraestrutura e
atendimento a normas regulatórias) não constituía obstáculo para as IES-EAD
ampliarem suas redes de atendimento. Além disso, a regulação é mais flexível e a
expansão da oferta de pós-graduação lato sensu EAD (processo de credenciamento)
prescinde de credenciamento de polos presenciais.
3.3.5 Quinta segmentação: Grad EAD – mun. e nacio. e Pós EAD – nacio.
82. A Conselheira Ana de Oliveira Frazão32, no AC Kroton/Anhanguera, decidiu
considerar a definição no âmbito nacional feita pelo Conselheiro Marcos Paulo, mas,
ao observar que 95% dos alunos da Kroton moravam no mesmo município, optou
corretamente por incluir a dimensão municipal na graduação EAD.
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AC nº 08012.003886/2011-87. Requerentes: Ananhanguera Educacional Ltda. e Grupo Anchieta.
Aprovado com restrições – TCD.
31
AC nº 08700.004060/2012-68. Requerentes: Sociedade Educacional Atual da Amazônia Ltda.; UB
Unisaoluis Educacional S.A. Aprovado sem restrições em 26/09/2012.
32
AC nº 08700.005447/2013-12. Requerentes: Kroton Educacional S.A.; Anhanguera Educacional
Participações S.A. Aprovado com restrições em 14/05/2014.
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83. Como fatores que indicavam o mercado como sendo nacional estariam: (1) as
tecnologias que permitem interação entre professores e estudantes a partir de qualquer
lugar; (2) a autorização pelo MEC para os cursos, que são de abrangência nacional;
(3) o conteúdo dos cursos do EAD (atividades, material, estrutura, provas, etc.), que
é o mesmo em nível nacional; (4) as estratégias de marketing, que são em muitos
casos de abrangência nacional; e (5) a avaliação do MEC para a instituição ou curso,
que é feita de forma nacional.
84. Os fatores que indicariam o mercado como sendo municipal estariam ligados pelo
lado da demanda: (1) a regulação que exige a presença do aluno nos polos presenciais,
sendo que em alguns modelos de negócios das IES exigem maior presença dos alunos
nos polos presenciais; e (2) o fato de a maioria dos alunos residir nos municípios onde
estão os polos presenciais, dado que os polos presencias servem de ponto de acesso a
tecnologias de informação para aqueles alunos que não dispõem de computadores ou
acesso à internet.

3.4 Da conclusão da jurisprudência no Cade
85. O Quadro 2 a seguir apresenta de forma resumida a jurisprudência do Cade até os dias
atuais. Ali não apresenta os cursos de pós-graduação stricto sensu. Haveria que
considerá-lo, também, e como sendo municipal.
Quadro 2 - Mercados relevantes - jurisprudência do Cade

Fonte: DEE em Cadernos do Cade – Atos de Concentração no mercado de prestação de serviços de
ensino superior, 2016.

4 Do Mercado Relevante
4.1 Da dimensão produto
86. Conforme apresentado no item 2.3, há sobreposições em duas atividades das
Requerentes, quais sejam: (i) setor de ensino superior no Brasil, e (ii) cursos livres.
4.1.1 Do Ensino Superior
87. A educação superior no Brasil é regulada pelo MEC, tendo dois principais marcos
normativos: (1) a Lei nº 9.394/1996, que é a LDB, e (2) a Lei nº 10.861/2004, que
instituiu o SINAES. Essas leis foram regulamentadas pelos Decretos nº 5.622/2005 e
nº 5.773/2006.
88. De acordo com a LDB, art. 44, o ensino superior engloba os seguintes cursos e
programas: (i) cursos sequenciais por campo do saber, abertos a candidatos que
34

atendam aos requisitos estabelecidos pelas instituições de ensino, desde que tenham
concluído o ensino médio ou equivalente; (ii) cursos de extensão, abertos a
candidatos que atendam aos requisitos estabelecidos em cada caso pelas instituições
de ensino; (iii) cursos de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o
ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo; e (iv)
cursos de pós-graduação, abertos a candidatos diplomados em cursos de graduação
e que atendam às exigências das instituições de ensino.
89. Com relação aos cursos sequenciais, as Requerentes esclarecem que esses cursos são,
majoritariamente, de curta duração e têm como propósito alcançar alguma
especialização em determinada área. Ademais, com base no Inep 2015, informa que
a Kroton tinha apenas 254 alunos enquanto a Estácio sequer tinha registros de alunos
matriculados nessa categoria de curso33. Dessa forma, dado que a Estácio não atua
nesse segmento, não será empreendido esforços para definir em detalhes esse
mercado, no presente caso.
90. Já no tocante aos cursos de extensão, as Requerentes elucidam que são cursos que
contemplam atividades extracurriculares cultural, artística, científica e/ou acadêmica
desenvolvidas numa IES e dirigida à formação profissional. Estariam incluídos nesse
segmento, seminários, semanas acadêmicas e simpósios. Atendendo ao princípio da
economia processual, no entanto, não serão empreendidos esforços para definir em
detalhes esse mercado, dado que (1) cada curso de extensão é singular, como pode ser
visto na petição de acesso restrito nº SEI 0237416, (2) curso de extensão não é o foco
da presente operação, como será visto no decorrer do presente.
91. Dessa forma, excluindo as IES públicas, os cursos sequenciais e os de extensão na
análise e os cursos de pós-graduação strictu sensu, uma vez que não há
sobreposição com respeito às Requerentes neste AC, restaram os cursos de graduação
e pós-graduação (além dos cursos livres), nas diferentes modalidades (ensino
presencial e EAD). Com os mesmos entendimentos da jurisprudência do Cade, os
mercados relevantes na dimensão produto foram definidos conforme a Figura 2:
Figura 2 - Definições do mercado relevante na dimensão produto

92. Serão desconsiderados os cursos stricto sensu, pois a Kroton, apesar de ofertar 19
cursos e a Estácio 5, as regiões geográficas são distintas e não existe uniformização
1.
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Item 2 da resposta ao Ofício nº 2313/2017 (nº SEI 0335351).
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de nomenclatura. A Kroton atua em 5 regiões (Londrina, Arapongas, Cuiabá, Campo
Grande e São Paulo) e a Estácio em 1 (Rio de Janeiro), sem sobreposição.
93. Além disso, em cada modalidade, o grau de graduação se divide em (1)
bacharelado/licenciatura, por curso e (2) tecnólogo, por cursos e o de (3) pósgraduação lato sensu por área temática.
94. Ressalte-se que o Inep só tem dados para os cursos de graduação. A SG usou o Inep
2014 e este voto, os dados de 2015, que já estavam disponíveis. Por isso, a quantidade
de sobreposições verificadas e, consequentemente, o número de mercados relevantes
serão diferentes dos valores encontrados pela SG, que, como dito, construiu sua
análise com base no Inep 2014. Os dados de pós-graduação foram construídos pela
SG e utilizados neste voto.
4.1.2 Dos cursos livres
95. Segundo as Requerentes, os cursos livres têm como objetivo o aprimoramento do
conhecimento técnico, em diferentes áreas de interesse, e são geralmente de curta ou
média duração. Eles não dependem de qualquer tipo de autorização, reconhecimento
ou renovação por parte do MEC. Os cursos livres oferecidos pelas Requerentes nos
quais há sobreposição são (i) cursos preparatórios para concursos e OAB; (ii) cursos
Pronatec; e (iii) cursos de idiomas, os quais serão, a seguir, analisados para fins de
delimitação do mercado relevante na dimensão produto.
(i) cursos preparatórios para concursos
96. Conforme precedentes do Cade34, os cursos preparatórios para concursos e OAB serão
definidos em um único mercado pelas seguintes razões: (1) o segmento de cursos
livres não é o enfoque principal da presente operação, e (2) conforme destacado pela
SG, considerando ambos os cenários (mesmo mercado e mercados separados) “não
se observa diferenças nas participações das Requerentes”35. Dessa forma, serão
definidos para fins de mercado relevante, para cada modalidade, o “mercado de cursos
preparatórios para concursos e OAB”.
(ii) cursos Pronatec
97. O Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (Pronatec) foi
criado pelo Governo Federal, em 2011, por meio da Lei 12.513/2011, com o objetivo
de expandir e democratizar a oferta de cursos de educação profissional técnica de
nível médio presencial e a distância e de cursos e programas de formação inicial e
continuada ou qualificação profissional36. O público alvo é, principalmente, os
estudantes do ensino médio da rede pública ou de instituições privadas na condição
de bolsista integral.
1.
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AC nº 08700.008372/2015-93 (Editora Ática S/A e Saraiva e Siciliano S/A); AC nº 08700.010605/201437 (Damásio Educacional S/A e Devry Educacional do Brasil S/A) e AC nº 08012.006400/2011-62
(Anhanguera Educacional Ltda.; Sociedade Educacional de Belo Horizonte Ltda. e Preatorium Instituto de
Ensino, Pesquisa e Atividade de Extensão em Direito Ltda.).
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Item 56 do Anexo ao Parecer Técnico nº 01/2017/SG/CADE (nº SEI 0298899).
36
Informações extraídas do site http://portal.mec.gov.br/pronatec. Acesso em: 05/05/2017.
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98. Para atingir seu objetivo, o Pronatec oferece cursos gratuitos em âmbito nacional, em
parceria com as redes federais, estaduais, distrital e municipais de educação
profissional e tecnológica, com os Serviços Nacionais de Aprendizagem (Sistema S)
e com as instituições privadas. Dentre as formas de participação no Pronatec, a Lei
prevê a possibilidade de obtenção de bolsa-formação aos estudantes matriculados em
instituições privadas de ensino superior e de educação profissional, custeados com
recursos repassados pelo MEC a instituições de ensino de educação do país.
99. Conforme informação das Requerentes37, o Pronatec está sendo descontinuado pelo
governo federal, sendo que o último edital do governo federal, no qual possibilitava
a participação de qualquer IES privada concorrer ao oferecimento de cursos do
Pronatec, foi divulgado em 2015. As IES privadas que participaram deste último
edital, dentre elas a Estácio, só tiveram turmas do Pronatec até dezembro de 2016.
Além disso, a Kroton, esclarece que não seguirá com a capacitação de alunos para
essa linha de negócio nos próximos semestres. Cabe ressaltar que os todos cursos
Pronatec oferecidos pelas Requerentes são da modalidade presencial.
100. Conforme informações constantes na resposta das Requerentes ao Ofício nº
4552/2016/Cade (nº SEI 0247020), houve somente a sobreposição no curso Técnico
em Zootecnia. Dessa forma, o mercado relevante será definido como sendo “curso
técnico em zootecnia presencial”.
(iii) cursos de idiomas
101. Segundo precedentes do Cade38, os cursos de idiomas são separados pela
modalidade de transmissão, se presencial ou à distância, e não por cursos. Segundo
informações das Requerentes39, a Kroton oferta cursos de idiomas apenas na
modalidade presencial, ao passo que a Estacio oferta apenas na modalidade EAD.
Dessa forma, inexistiriam sobreposições neste segmento. Assim, não será dada
continuidade na análise desse mercado.
4.1.3 Da conclusão da dimensão produto
102.
(i)
(ii)
(iii)
(iv)
(v)
(vi)
(vii)

São considerados os seguintes mercados relevantes na dimensão produto:
Cursos de graduação presencial por cursos;
Cursos de pós-graduação presencial lato sensu por áreas temáticas;
Cursos de graduação EAD por cursos;
Cursos de pós-graduação EAD lato sensu por áreas temáticas;
Cursos preparatórios para concurso e OAB presencial;
Cursos preparatórios para concursos e OAB EAD;
Curso técnico em zootecnia.
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Item 7 da resposta ao Ofício nº 4552/2016/CADE (nº SEI 0247020).
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AC nº 08700.008372/2015-93 (Editora Ática S/A e Saraiva e Siciliano S/A) e AC nº 08700.005583/201302 (EZlearn e Grupo Multi).
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Item 14 da resposta ao Ofício nº 4552/2016/CADE (nº SEI 0247020).
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4.2 Da dimensão geográfica
4.2.1 Do Ensino Superior
103. Para os mercados de graduação e pós-graduação presencial, ainda que a
definição por raios de influência seja mais precisa e correta, por motivos de
praticidade e economia processual, cabe seguir a definição dada pelos demais
Conselheiros: que o mercado relevante é municipal. Como bem destacado pela SG40,
na maioria das cidades, o raio de influência foi definido em média como sendo de 20
km. No presente AC, esse raio seria suficiente para cobrir a maioria dos municípios
em que há sobreposição. Cabe lembrar que, por lei, há exigência de presença do aluno
nas aulas nos campis de, pelo menos, 75% das atividades programadas.
104. Com relação ao mercado de pós-graduação EAD, o mercado relevante
geográfico é nacional em virtude de o aluno não precisar frequentar o polo com
assiduidade e pelo fato dele poder frequentar outros polos credenciados, conforme
Portaria Normativa MEC 40/2007, dando-lhe extrema flexibilidade em nível
nacional.
105. Com respeito mercado de graduação EAD, há um pequeno avanço a fazer na
construção da jurisprudência que vem sendo desenvolvida. A ver.
106. A dimensão geográfica desta modalidade dependerá de dois fatores e,
portanto, não deve ser fixa, dependendo de cada caso, das características de cada
Requerente em um AC. De fato, a dimensão geográfica pode ser desde municipal até
mundial, a depender:
(i) Do número de vezes que o aluno tem que se deslocar ao polo EAD, seja
para fazer prova, seja para cumprir qualquer outra exigência (seja da IES,
seja do MEC); e
(ii) Da renda do aluno.
107. De fato, quanto maior for o número de vezes que o aluno precisar ir ao polo-EAD
e quanto menor for a renda do aluno (que possibilite sua movimentação, seja por
ônibus/carro/ferrovia, seja por avião), mais municipal será (Figura 3). De forma
análoga, quanto menos um aluno tiver que ir ao polo e/ou quanto mais rico ele for,
mais próximo ao mundial o mercado relevante dimensão geográfica será.
108. No caso deste AC, como as Requerentes somente ofertam para o mercado
nacional, o limite superior é o Brasil, não o mundo.
Figura 3 - Mercado Relevante, dimensão geográfica - EAD

1.
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Item 67 do Anexo ao Parecer Técnico nº 01/2017/SG/CADE (nº SEI 0298899).
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109. Não é possível, desta forma, generalizar a dimensão geográfica na modalidade
graduação (ou mesmo a pós-graduação) na modalidade EAD. Há que analisar caso a
caso. O importante é identificar aonde se dá a dinâmica competitiva, de acordo com
corriqueiro exercício antitruste do “monopolista hipotético”. Ou seja, quais são as
opções da demanda onde estão se dando as sobreposições.
110. No presente AC, o público da Kroton, em geral, pertence a classe B/C, como
afirma a SG ao dizer que é uma “instituição de massa” e confirmam as Requerentes.
Além disso, a Kroton obriga o aluno a ir uma vez por semana ao polo-EAD. Por isso,
esta empresa tem, em sua grande maioria (95%), alunos que residem no mesmo
município do polo, como já havia sido observado pela Conselheira Ana Frazão. Já a
Estácio, o mercado tende a ser “mais para o regional”, dado que esta IES obriga o
aluno a ir somente duas vezes por semestre ao polo-EAD. Desta forma, é possível
imaginar que alunos de Cabo Frio, Teresópolis, Friburgo, por exemplo, sejam alunos
dos cursos de graduação da Estácio.
111. Diante do exposto, como é a Kroton a compradora da Estácio (e, portanto, será
esta que definirá as regras futuras da nova empresa), o mercado relevante dimensão
geográfica dos cursos de graduação EAD é municipal.
4.2.2 Dos cursos livres
112. Do mercado de cursos preparatórios para concursos e OAB presenciais a
dimensão geográfica é municipal, dado que o aluno deve se deslocar até a instituição
de ensino para assistir as aulas. De acordo com as informações das Requerentes41, há
sobreposição nos municípios do Rio de Janeiro-RJ e Niterói – RJ. Com relação aos
cursos preparatórios para concursos e OAB à distância, a dimensão geográfica
é nacional, pois não há exigência de comparecimento do aluno no polo presencial.
Finalmente, os cursos técnicos em zootecnia presencial, o mercado é municipal,
mas, como não há sobreposição (Requerentes atuam em municípios distintos42), não
haverá a necessidade em prosseguir a análise desse mercado

4.3 Da conclusão do mercado relevante
113. Diante de todo o exposto, serão analisados os seguintes mercados relevantes na
possibilidade de exercício de poder de mercado, conforme Tabela 15.
Tabela 15 - Conclusão do Mercado Relevante
Modalidade
Presencial

EAD

Graduação
Pós-Graduação
Cursos Livres
Graduação
Pós-Graduação
Cursos Livres

Dimensão Produto
Bacharelado/Licenciatura/Tecnólogo
Lato Sensu
Preparatórios para concursos e OAB
Bacharelado/Licenciatura/Tecnólogo
Lato Sensu
Preparatórios para concursos e OAB

Curso
Área
Curso
Curso
Área
Curso

Dimensão Geográfica
Municipal
Municipal
Municipal
Municipal
Nacional
Nacional

Fonte: própria.
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Item 21 da resposta ao Ofício nº 4552/2016/CADE (nº SEI 0247020).
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Documentos 3 e 4 da resposta ao Ofício nº 4552/2016/CADE (nº SEI 0247020).
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5 Da possibilidade do exercício do poder de mercado
114. Preliminarmente, cabe destacar que as participações de mercado dos cursos de
graduação foram calculadas tomando como base o número de alunos obtido no Inep
2015 (que não estava disponível para a SG na época). Para os cursos de pós-graduação
e cursos livres, por sua vez utilizou-se as participações de mercado apresentadas no
Anexo do Parecer Técnico nº01/2017 da SG. Além disso, foram utilizados os mesmos
critérios para analisar a “possiblidade”, estabelecidos no § 97 do Anexo desse Parecer,
a saber:
“97. No presente caso, os seguintes critérios de análise serão adotados:
 Nos mercados de graduação presencial, pós-graduação presencial e pós-graduação
EAD, a SG dará continuidade à análise apenas nos mercados em que a participação
conjunta das Requerentes for igual ou superior a 30%;
 No mercado de graduação EAD, além do patamar de 30%, adotou-se o critério de nexo
de causalidade: acréscimo de participação proporcionado pela requerente de menor market
share deve ser de, no mínimo, 5%.
 Por fim, assim como no caso Kroton-Anhanguera, o cálculo do HHI será feito apenas
para os mercados em que há alguma dúvida do nexo de causalidade entre a operação e a
criação ou reforço de uma posição dominante.”

5.1 Graduação Presencial
115. Com base nos dados do Inep 2015, há 141 mercados relevantes (municípios x
curso) na graduação presencial. Após a aplicação dos critérios da SG
supramencionados, restaram 75 mercados relevantes (município x curso). Em
termos de municípios, de 15 sobrepostos passaram para 13. A Tabela 16 apresenta
o resumo desse item.
Tabela 16 - Resumo dos mercados relevantes e municípios após análise da
possibilidade de exercício de poder de mercado na graduação presencial

Fonte: Inep, 2014 e 2015.

116. Devido ao elevado número de mercados relevantes, a Tabela 17 apresenta um
resumo das participações de mercado de cada um dos 75 mercados relevantes
(município x curso) que resultaram da análise de possibilidade do exercício do poder
de mercado.
117. Nota-se que: na coluna 1/2/3 há 13 municípios e na coluna 4 a soma dá 75.
Enquanto em Niterói são ofertados 17 cursos por ambas as IES (Kroton e Estácio),
em Brasília e São Paulo, por exemplo, são ofertados apenas 1 curso. Nas colunas que
seguem, estão apresentadas as participações de mercado. O percentual 41%, por
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exemplo, diz respeito ao total dos alunos da Kroton nos 17 cursos sobre o total de
alunos nos 17 cursos no município. Percebe-se (última coluna) que a participação de
todos os municípios está acima de 30%.
Tabela 17 - Resumo das participações de mercado nos mercados relevantes
(município x cursos) após análise da possibilidade do exercício do poder de
mercado na graduação presencial

Fonte: Inep, 2015.

5.2 Pós-graduação presencial
118. Conforme já mencionado, não há dados oficiais para a pós-graduação no Brasil.
Dessa forma, foram utilizados os dados do parecer da SG. Havia 31 mercados
relevantes (município x área temática) e 15 municípios sobrepostos. Com a aplicação
dos critérios da SG, esses números caíram, respectivamente, para 12 e 9, conforme
pode ser visto na Tabela 18.
Tabela 18 - - Resumo dos mercados relevantes e municípios após análise da
possibilidade de exercício de poder de mercado na pós-graduação presencial

Fonte: Inep, 2014 e 2015.

119. Na Tabela 19 são apresentadas as participações nos 12 mercados relevantes
(município x área temática). Como os dados são de acesso restrito, apresentam-se as
participações de mercado entre ranges.
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Tabela 19 - Participações de mercado nos mercados relevantes (município x áreas
temáticas) após análise da possibilidade do exercício do poder de mercado na
pós-graduação presencial

Fonte: Parecer SG.

5.3 Graduação EAD
120. Com base nos dados do Inep 2015, há 964 mercados relevantes (municípios x
cursos) na graduação presencial. Após a aplicação dos critérios da SG na sua análise
de possibilidade do exercício de poder de mercado supramencionados, restaram 583
mercados relevantes (município x cursos). Em termos de municípios, o número
permaneceu o mesmo (92). Em termos nacionais, a título de conhecimento, há
sobreposição em 20 cursos, que, após os critérios SG, passaram a ser 17. A Tabela
20 apresenta o resumo desse item.
Tabela 20 - Resumo dos mercados relevantes e municípios após análise da
possibilidade de exercício de poder de mercado na graduação EAD

Fonte: Inep, 2014 e 2015.

121. Devido ao elevado número de mercados relevantes, o Gráfico 30 apresenta um
resumo das participações de mercado de cada um dos 583 mercados relevantes
(município x cursos), em termos percentuais (eixo horizontal). Verifica-se, por
exemplo, que há 113 mercados relevantes com monopólio, 115 nos quais as
participações da Kroton e da Estácio somam entre 90% a 99%, e assim por diante, até
alcançar o intervalo de 30% a 39%.
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Gráfico 30 - Resumo das participações de mercado na graduação EAD nos 583
mercados relevantes (município x curso)

Fonte: Inep, 2015.

122. A título de conhecimento, a Tabela 21 apresenta as participações de mercado na
graduação EAD a nível nacional.
Tabela 21 - - Participações de mercado nacional da graduação EAD

Fonte: Inep, 2015.

5.4 Pós-Graduação EAD
123. Conforme já mencionado, não há dados oficiais para a pós-graduação no Brasil.
Dessa forma, foram utilizados os dados do parecer da SG. Havia 5 mercados
relevantes (área temática) em âmbito nacional. Com a aplicação dos critérios da
SG, esse número caiu para 2, conforme pode ser visto na Tabela 22 a seguir.
Tabela 22 - Resumo dos mercados relevantes após análise da possibilidade de
exercício de poder de mercado na pós-graduação EAD

Fonte: Parecer SG.

124. Na Tabela 23, são apresentadas as participações nos 2 mercados relevantes (área
temática) em âmbito nacional.
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Tabela 23- Participações de mercado nacional da pós-graduação EAD

Fonte: Parecer da SG.

5.5 Cursos livres
125. As Tabelas 24, 25 e 26 apresentam as participações de mercados dos cursos
preparatórios para concursos e OAB, respectivamente: EAD nacional, presencial no
Rio de Janeiro, e presencial em Niterói. No EAD, como a participação é menor do
que 20%, não será prosseguida a análise para este mercado. Para os dois demais
mercados, serão analisados a probabilidade de exercício de poder de mercado.
Tabela 24 – Participações de mercado nacional de cursos preparatórios para
concursos e OAB EAD
Cursos preparatórios para concursos e OAB EAD - Nacional
# Instituições
%
1 Kroton
0-10%
2 Estácio
0-10%
3 Kroton + Estácio
0-10%
4 Estratégia
30-40%
5 Damásio
30-40%
6 Alfacon
10-20%
7 IOB Concursos
0-10%
8 Eu vou passar
0-10%
9 Degrau Cultural
0-10%
10 Saraiva Prepara
0-10%
TOTAL
100%

Fonte: Parecer SG

Tabela 25– Participações de mercado no Rio de Janeiro de cursos
preparatórios para concursos e OAB presencial

Fonte: Parecer SG
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Tabela 26– Participações de mercado em Niterói de cursos preparatórios para
concursos e OAB presencial

Fonte: Parecer SG

6 Da probabilidade do exercício do poder de mercado
126. Como o problema concorrencial desta operação tem foco principal na graduação
nas duas modalidades (presencial e EAD), se forem resolvidos os problemas
concorrenciais na graduação, como consequência, os problemas concorrenciais na
pós-graduação e nos cursos livres serão igualmente resolvidos. Por isso é imperante
que uma análise bem detalhada na graduação seja feita.
127. É sabido, pelo guia H, que após a análise da possibilidade do exercício do poder
de mercado, há que fazer a detida análise da probabilidade do exercício do poder de
mercado. Este tópico, por sua vez, em geral tem duas vertentes distintas, que precisam
ser analisados em separado: as condições de entrada e a rivalidade43. A Figura 4
resume a lógica de uma análise antitruste.
128. De acordo com a Figura 4, um AC somente pode ser aprovado se o custo da
operação for menor ou igual ao seu benefício trazido por esta.

1.
A “importação” é um item mais relevante no setor da indústria, não tanto no de serviços. No presente
caso, como o público (classe B/C) dificilmente buscaria uma alternativa de educação fora do país, não foi
empreendido esforço nesta análise.
43
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Figura 4 - Lógica de uma análise antitruste

Fonte: própria

6.1 Condições de Entrada
129. Pode-se definir como barreira à entrada qualquer fator que coloque um suposto
competidor (que ainda não está no mercado) em desvantagem com relação aos agentes
econômicos devidamente estabelecidos (incumbentes). Foram considerados os
seguintes fatores: i) Exigências legais e regulatórias; ii) Economias de escala e de
escopo; iii) Custos irrecuperáveis; iv) Marca; v) Qualidade e vi) Financiamento
próprio.
130. Quando se deseja responder a pergunta: “a entrada é fácil?”, é necessário
responder a três perguntas, a saber: (1) se a entrada é provável?, (2) se a entrada é
tempestiva?, e (3) se a entrada é suficiente? A Figura 5 resume estes pontos.
Figura 5 - Resumo da análise de condições de entrada

Fonte: própria
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131. Além disso, é sempre oportuno fazer uma análise do histórico de entradas no setor.
Por exemplo, é possível identificar no voto relator BVMF/Cetip44 que nunca foi
observada entrada no mercado de renda variável no Brasil – ao menos desde 1997
quando houve a desmutualização. De fato, trata-se de um setor monopolizado, com
elevadíssimas barreiras à entrada.
6.1.1 Provável
132. Quando se busca analisar se uma entrada é provável, quer-se identificar se há
demanda disponível para o entrante, de forma que este entrante tenha ao menos lucro
econômico igual a zero. Dito isto, há que verificar se há oportunidades de venda para
este entrante, descontados os níveis de capacidade ociosa do mercado, e comparar
este valor com a escala mínima viável para este entrante operar no mercado.
133. A ver se há demanda (oportunidade de venda). No início deste Voto, no item 2,
foi possível verificar que a taxa de crescimento deste setor é elevada e há projeções
(Hoper) de que seguirá crescendo. De fato, é possível notar (Gráfico 31 e 32) que a
taxa de crescimento anual média no EAD, de 2005 até 2015, foi de 36% e no ensino
presencial de 4%. A expectativa da Hoper (desconsiderando o Decreto 9.047/17) é de
que os 6 milhões de alunos observados em 2015 cresça para 8,5 milhões até 2025.
Como dito Decreto diminui barreiras à entrada no EAD, é possível que esse último
número esteja subestimado. Com isso, se, em 2005 a proporção entre EAD/presencial
era 2%/98%, em 2015 esta proporção passou a ser de 20%/80% e deve mudar para
30%/70% em 2025.
Gráfico 31 - EAD: nº de matrículas
(mil) e % sobre o total de alunos

Gráfico 32 – Pres.: nº de matrículas
(mil) e % sobre o total de alunos

Fonte: Hoper, em apresentação das Requerentes reunião 8, slide 7 (nº SEI 0342412).

134. De fato, uma das características de um mercado em concorrência monopolística é
a sua dinâmica de entrada e saída de firmas. Não se trata de um oligopólio, portanto,
porém de um mercado em crescimento e consolidação. Desta forma, dada a baixa
capilaridade de qualquer grupo nos 5.500 municípios (que inclui a Kroton), é de se
esperar que haja demanda para todos.
135. Outro dado interessante é o da demanda recorrente (fluxo de alunos anual) e o seu
estoque destes. Segundo a Pesquisa Nacional por Amostragem Domiciliar
(PNAD)/IBGE (2014), há cerca de 2,5 milhões de alunos que saem anualmente do
ensino médio (2,3 + 0,2) e 16,8 alunos (10,3 + 6,5) que já se formaram e não estão
1.
44

SEI nº 0318512.
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frequentando o ensino superior. Logo, há uma demanda potencial de cerca de 19
milhões de alunos em todo o Brasil. A Figura 6 mostra a pesquisa apresentada no Inep
de 2015, com base nos dados da PNAD/Ibge.
Figura 6 – Demanda Potencial

Fonte: em apresentação Censo da Educação Superior de 2015, Inep.

136. Também segundo o Inep de 2015, há uma capacidade ociosa de 5 milhões de
alunos, conforme pode ser observado da Figura 7.
Figura 7 - Capacidade Ociosa em 2015

Fonte: Fonte: em apresentação Censo da Educação Superior de 2015, Inep. Elaboração própria.

137. Como se trata de dados de 2015 e se está em 2017, por conservadorismo
acrescenta-se mais 2 milhões a esta capacidade ociosa. Com isso, tem-se uma
oportunidade de venda de 19 – 5 – 2 = 12 milhões em todo o Brasil.
138. Sabe-se que a escala mínima viável (EMV) para se entrar no ensino presencial
e/ou no EAD depende de diversos fatores. Há ao menos 3 cenários possíveis:
(i) Se é o caso da nova IES não estar no setor de educação no Brasil;
(ii) Se é o caso de uma IES, que atua em um município, desejar entrar em
outro;
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(iii) Se é o caso de uma IES, que deseja expandir sua oferta no próprio
município.
139. Além disso, tem que entender se a IES deseja ofertar os mesmos cursos que já
oferta ou se esta deseja ofertar cursos distintos. Além disso, há que considerar se é o
caso da IES ser uma faculdade, um centro universitário ou uma universidade. Por fim,
há que considerar se a IES quer atuar no ensino presencial ou no EAD e em qual já
atua. Portanto, nota-se que há diversas formas de “entrada” que precisam ser
atentamente estudadas.
140. Em todos os casos, a entrada no ensino presencial custa mais caro, segundo as
Requerentes, tem valor de aproximadamente R$ [Acesso restrito ao Cade e à Kroton]e
trata-se de uma EMV de [Acesso restrito ao Cade e à Kroton] alunos. No EAD, como
há um enorme ganho em escala, uma IES totalmente nova custa ao redor de R$
[Acesso restrito ao Cade e à Kroton]e precisa de uma EMV de [Acesso restrito ao
Cade e à Kroton] alunos para começar a operar com lucro econômico igual a zero. As
demais alternativas são mais baratas.
141. Na Tabela 27 apresenta-se as seguintes informações: na coluna 1 tem-se os 8
municípios problemáticos apontados pela SG em seu Parecer (será visto mais
adiante). Com a população do Brasil e a de cada município, tomou-se a demanda
potencial no Brasil de 12 milhões e, por regra de 3, encontrou-se uma proxy municipal
do número da “oportunidade de vendas de cada local”. Comparando este número com
o número de alunos necessários considerando a EMV na situação mais complexa –
que é a entrada de um novo jogador que não está no setor de educação – conclui-se
que a entrada é provável em todos os mercados problemáticos.
[Acesso restrito ao Cade e à Kroton]
Tabela 27 - Comparação entre Oportunidade de Venda e EMV
Fonte: IBGE e Requerentes (nº SEI 0356653). Elaboração própria.

6.1.2 Tempestividade
142. Com relação à tempestividade, diante das possibilidades mencionadas no item
anterior e descritas na Figura 8, nota-se que em todas as possibilidades a entrada é
tempestiva, exceto em uma delas, que é a situação da IES querer se instalar no Brasil
para começar a operar uma EAD. Neste caso, há que construir a sede com transmissão
via satélite, dentre outros custos iniciais complexos e caros.
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Figura 8 – Tipos de entrada

Fonte: Requerentes (nº SEI 0356653). Elaboração própria.

6.1.3 Suficiência
143. A entrada é provável e tempestiva. Ela é suficiente? Ou seja, a entrada se constitui
em um rival efetivo? A pergunta é complexa de se responder e não há uma
metodologia de análise única. Há que reunir alguns elementos do caso em tela. A
começar pelo (1) histórico de entrada, mas, como se trata de um mercado em
concorrência monopolística, (2) “marca” deve ser um tópico analisado, assim como
a (3) “qualidade”. A SG alega que (4) financiamento estudantil pode ser um
importante aspecto. Além disso, (5) outros elementos devem ser observados
holisticamente, como os que influenciam a EMV, como ganhos de escala, escopo e
custos irrecuperáveis.
144. A começar pelos últimos tópicos mencionados acima: economias de escala no
presencial e no EAD. Entende-se que, conquanto haja baixa economia de escala no
ensino presencial, há uma enorme economia de escala no EAD.
145. De fato, no tocante ao ensino presencial, entre 80 a 90% do custo total refere-se
a custos locais, não replicáveis (segundo dados apresentados pela Kroton e estudo da
Educa Insight). Há, no entanto, alguns custos que podem ser replicáveis, como de
caráter administrativo e de back office, e de despesas com marketing em TV nacional.
Mesmo este último, porém, do custo total de marketing despendido pelo Grupo, o que
diz respeito aos escaláveis representa apenas entre 10% a 20%, e diz respeito
unicamente a marca Anhanguera. As Tabelas 28 e 29 corroboram estes fatos.
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Tabela 28 - Percentual dos Custos de cada IES da Kroton

Tabela 29 - – Percentual dos Custos em marketing de cada IES da Kroton

Fonte: Requerentes (nº SEI 0310994), com adaptações.

146. Já na modalidade do EAD, há elevadíssima economia de escala. Aliás, a escala
é a principal variável competitiva no EAD, em que quanto maior for o número de
alunos nacionalmente, menor será seu custo médio da IES-EAD. A evidência clara
deste fato é o elevado nível de EMV que uma IES nova precisa ter para entrar no
mercado ([Acesso restrito ao Cade e à Kroton]alunos ou ao redor de R$[Acesso
restrito ao Cade e à Kroton]), pois o investimento inicial é deveras elevado, em
especial com aparelhos de transmissão via satélite. Este entendimento, vale dizer, é
corroborado pela jurisprudência do Cade e pelas respostas de ofício por impugnantes
e pelas Requerentes.
147. No tocante à economia de escopo, pode-se dizer que há alguma, mas não de uma
forma avassaladora. De acordo com a SG, embora esta afirme que haja elevadíssimas
economias de escopo para enfatizar a sua tese de que há severas barreiras à entrada (§
593-596), por outro lado, a SG entende que há pouca economia de escopo ao
considerar apenas 10% das eficiências alegadas pelas Requerentes (§ 720). Há uma
incoerência neste ponto. Ou entende-se que há elevadas economias de escopo (tanto
para barreiras quanto para eficiência) ou entende-se que estas são baixas (para todas
as análises). No caso em tela, para o entendimento deste voto, entende-se que há
economia de escopo, mas que estas não são tão elevadas assim.
148. Dos sete argumentos apontados pela SG de que há contundentemente economias
de escopo, quatro destes parecem haver de fato. Os demais três itens apontados, há
dúvidas quanto à interpretação da SG. A ver. Há economia de escopo quando:
(i) A IES realiza investimentos em uma marca conhecida no ensino presencial
(como Anhanguera e Pitágoras), pois estes nomes, quando usados em
publicidade em TV nacional, ajudam a alavancar as vendas da modalidade
de EAD (leia-se aí, Unopar e, principalmente Uniderp);
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(ii) A IES compartilha os mesmos canais de comunicação/propaganda
unificadas pela marca (TV nacional) para vender tanto os serviços na
modalidade presencial como em EAD – este item decorre do primeiro;
(iii) A IES usa o mesmo contrato com fornecedores para atender às duas
modalidades;
(iv) A IES usa a mesma estrutura corporativa, não só no que diz respeito aos
diretores do Grupo relativos a áreas meio (financeiro, RH, vendas, etc.),
mas, também, com relação aos diretores relativos à criação e elaboração
dos materiais didáticos para serem distribuídos em todas as unidades do
Grupo (presencial e EAD);
149. Se, por um lado, os quatro pontos elencados acima geram eficiência à operação
(ainda que dificulte a vida do entrante); por outro, há argumentos da SG que não
parecem trazer economias de escopo. São estes:
(i) Quanto à possibilidade da IES usar 20% do conteúdo de EAD nos cursos
presencias (cursos híbridos): talvez seja caso de que se possa usar algum
material do curso estritamente on line e outro, que usa presencial e on line,
mas 20% parece um percentual elevado, uma vez que a lógica pedagógica
do ensino é outra. Segundo as Requerentes, nada é utilizado, mas, para
fazer um contraponto, é possível, em tese, que se possa utilizar alguma
apostila, algum vídeo ou algum material de leitura. De qualquer forma,
não é esse o drive de uma IES ofertar em ambas as modalidades, ainda que
ela possa se aproveitar de algum pequeno ganho;
(ii) Quanto ao aproveitamento do campi presencial para ofertar o EAD: de
fato, no passado – como EAD é uma forma recente no Brasil de ofertar
educação e a legislação obrigava que só a IES presencial poderia ofertar
EAD – era de se esperar que as primeiras ofertas de EAD tinham o
endereço dentro do campi presencial. Como, entretanto, a lógica do EAD
é ter polos nas diversas localidades do Brasil para, justamente, se
beneficiar dos ganhos de escala, então, com o tempo, esta justificativa
acaba sendo falha. De fato, tome como base os próprios números das
Requerentes. A Kroton tem presença em 76 municípios no ensino
presencial, mas tem polos EAD em 526 municípios. O mesmo ocorre com
a Estácio (49 x 136). Claro que é possível encontrar alguns polos EAD em
um campi presencial, mas esta, além de não ser mais a lógica do negócio
(se aproveitar disso para diminuir custo), há que considerar que há um
custo de oportunidade de se montar um polo EAD num campis (uma vez
que o uso alternativo deste local pode render bem mais para o seu dono,
como alugar o espaço para colocar uma lanchonete, ou uma loja de xerox,
ou uma papelaria, etc. ou até mesmo usar o espaço como sala de aula do
ensino presencial, dado que a mensalidade é mais cara);
(iii) Quanto à estratégia de crescer no ensino presencial para alavancar o
crescimento no EAD: é indubitável, por tudo que foi apresentado ao longo
do processo (tanto pelas Requerentes quanto pelas impugnantes), que a
lógica de expansão de cada uma das duas modalidades é completamente
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diferente. Não parece que uma não tem como drive alavancar a outra. O
que parece existir é uma estratégia para chegar primeiro na região e
oferecer as duas modalidades, diversificado de oferta de cursos. Como a
tendência de preços no ensino presencial (de todas as IES) tem sido de
elevação e a no EAD, de queda, talvez, com o intuito de maximizar lucro,
a IES opte, primeiro, por oferecer o ensino presencial e, só depois, em um
segundo momento, ofertar EAD. De qualquer forma, este argumento não
parece gerar ganhos relativos à economia de escopo.
150. Por fim – para finalizar as análises pelo lado do custo (economias de escala,
escopo e custos irrecuperáveis) – entende-se que a modalidade do ensino presencial é
mais capital humano intensivo e do EAD, mais capital intensivo. Com isso, entendese que hajam custos com menor reversibilidade no EAD, ainda que não sejam
completamente afundados (como é, por exemplo, a construção de uma usina
hidroelétrica, cujo o uso alternativo é praticamente zero).
151. Em suma, há baixas economias de escala no ensino presencial e de escopo, mas
há elevadíssima economia de escala no EAD. Estes pontos, além dos possíveis custos
afundados, não tornam a entrada improvável ou intempestiva. Estes fatores, contudo,
podem tornar uma entrada com menos possibilidade de rivalizar com uma
incumbente.
152. Por isso, e como o mercado é de concorrência monopolística, há que analisar qual
o papel da marca, da qualidade e do financiamento estudantil, além de observar como
se deram as entradas no passado recente (histórico de entrada).
153. Com relação ao histórico de entradas, é possível observar evidências positivas
ao longo do tempo (como foi visto no “panorama setorial” no início deste Voto), tanto
no ensino presencial (Figura 09 e Tabela 30) quanto no EAD (Tabelas 31 e 32).
Figura 9 - Presencial: entradas nos
MR nas praças onde Kroton e Estácio
atuam

Fonte: Requerentes, em reunião 3
(nºSEI 0356898).

Tabela 30 - Entrada nos 8
municípios problemáticos

Fonte: Inep, 2012 a 2015.

154. Deveras, desde 2010, houve a entrada de diversas IES nos mercados relevantes
(município x curso) tanto nos municípios em que a Kroton atua, quanto naqueles em
que a Estácio está presente com campis. É uma boa ilustração, assim, de que este é
um mercado de fácil entrada, com características completamente distintas de um
oligopólio.
155. Além disso, nos municípios em que a SG considerou haver problemas
concorrenciais, em 4 deles pode-se notar que houve entrada de novas ofertas de cursos
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nos últimos 5 anos (que inclui BH e Brasília, cidades aonde a sobreposição se deu em
apenas um curso).
156. No tocante ao EAD, é possível notar (Tabelas 31) que nos últimos anos a entrada
de novas IES tem sido permanente. Além disso, as IES incumbentes têm aberto
diversos polos-EAD ao redor do Brasil (Tabelas 32). Este fato é fruto das ações do
MEC, que tem, desde 2012, diminuído as barreiras à entrada. O recente Decreto
9.057/17 vai nesta direção. A partir de junho/2017, uma IES não precisa estar na
modalidade presencial para ofertar EAD (exigência até então). Além disso, a abertura
de novos polos dependerá do grau de qualidade da IES e não necessitará de visitas in
loco, que, demoravam cerca de um a um ano e meio para ser liberado pelo MEC.
Tabela 31 - EAD:
entradas de novas IES

Tabela 32 - Polos credenciados
de jan/14 a maio/17

Fonte: Inep, 2012 a 2015 e
Requerentes (nº SEI 0356898).
Fonte: DOU e Requerentes (nº SEI 0356846).

157. É possível observar (Tabelas 32) que, dos 1.899 polos liberados, apenas 202 (ou
11%) são da Kroton por cauda do Decreto 9057/17 Além disso, dos 1.697 polos
liberados para as concorrentes da Kroton, 1.251 (ou 74%) ocorreram em praças de
atuação da Kroton, mostrando que a competição para a Kroton tem aumentado. De
fato, este fato pode ser verificado pela dinâmica dos preços no EAD, que tem
apresentado uma tendência de queda de todas as IES, diferentemente da dinâmica dos
preços no ensino presencial, que tem apresentado um leve aumento (Gráficos 33 e
34).
[Acesso restrito ao Cade]
Gráfico 33 - Preços deflacionados
Gráfico 34 - Preços deflacionados
pelo IPCA no Presencial
pelo IPCA no EAD
Fonte: DEE.

158. Deveras, a Kroton tem perdido participação de mercado, considerando o número
de polos. Esta saiu de 20,2% em 2014 para 16,8% em 2017. No médio prazo, depois
do Decreto 9.057/17, a tendência é de queda ainda maior e rápida deste número.
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159. Em suma, no tocante ao histórico de entrada, este tem sido positivo para ambas as
modalidades, sugerindo que a entrada, além de provável e tempestiva, seja suficiente
no EAD, ainda que possa haver alguma dúvida com relação aos oito mercados
problemáticos da modalidade presencial.
160. Com relação à marca, tanto sua jurisprudência, quanto por todas as partes
interessadas deste AC, pode-se dizer que esta é relevante na modalidade presencial.
No EAD, contudo, houve um intenso debate e a conclusão é que depende. Se, por um
lado, as Requerentes informaram que, para um público de massa, o mais importante
era o preço e não a marca, por outro, as impugnantes, a SG e o DEE/Cade disseram
que marca era importante no EAD45. Mais ainda. A própria Estácio, no Voto da
Conselheira Ana Frazão, p. 112 no AC da Kroton-Anhanguera, informou que
considerava “marca relevante no EAD”.
161. Da mesma forma como foi expresso anteriormente sobre o “mercado relevante
dimensão geográfica”, em que foi argumentado que não se pode ter uma definição
fixa e binária; no caso da marca ocorre algo semelhante. A marca pode ser relevante,
a depender do nicho de mercado, de forma geral e particular no EAD havendo uma
estreita relação com a renda do consumidor. (Figura 10).
Figura 10 - Importância da marca

162. Deveras, espera-se que, a renda do consumidor seja correlacionada positivamente
com a qualidade do ensino, que, por sua vez, deve ser, também, correlacionada
positivamente com o valor do diploma para este aluno no tocante a sua busca no
mercado trabalho. Marca é, desta maneira, mais ou menos relevante dependendo
da quantidade de renda que este aluno tem. Cada AC terá um público alvo
específico, logo a relevância da marca poderá diferir de um AC com relação ao outro.
163. Para as pessoas de alta renda, que, em geral, tem a possibilidade de pagar mais
pelo serviço de educação, marca, como está relacionado à qualidade do ensino, é,
geralmente, valorizado pelo consumidor como sinalizador no mercado de trabalho
(dada a assimetria de informação que existe entre o empregador e o empregado).
Marca é, assim, relevante, seja no presencial ou no EAD, para um público de maior
renda. Marcas chamadas de elite, como FGV, PUC, Insper, Ibmec, dentre outras, tem
um preço, pois indicam ao mercado que os alunos passaram por um crivo mais
rigoroso de avaliação, sendo, portanto, mais cobiçados no mercado de trabalho. Desta
forma, o aluno que tem mais renda e pode pagar, deve buscar uma marca
reconhecida no mercado de trabalho (tanto no presencial quanto no EAD).
164. Já o aluno de renda menor, tem família para cuidar, é mais velho e trabalha, precisa
de flexibilidade de tempo para estudar. O diploma para este aluno tem o valor de
aumentar a sua probabilidade de receber um pouco mais no seu trabalho. Trata-se, por
1.
45

Neste quesito vale rever os dois trabalhos econométricos (um do DEE e outro da Kroton, do consultor
Marcos Lima).
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exemplo, de um atendente de caixa de supermercado, de uma secretária, que, com um
diploma, podem alcançar um salário um pouco maior do que já tem.
165. O público de menor renda tende a ser mais sensível ao preço e menos a marca.
Seu drive ao escolher uma IES, assim, é o preço. Dado os preços das IES, no entanto,
é possível que mesmo este consumidor olhe, em segundo lugar para a marca. A
pesquisa da Educa Insight não responde esta pergunta46. O ideal seria identificar o
quanto este consumidor pagaria adicionalmente para ter um diploma de uma marca
mais conhecida do que a outra. Não por menos algumas IES (que inclui a Kroton)
vinculam, através de propagadas, suas marcas a atores bonitos e famosos.
166. No AC em questão, entende-se que algumas marcas são relevantes e, com uma
elevada probabilidade, devem alavancar as vendas no EAD. Seriam, por exemplo, as
marcas Anhanguera e Pitágoras. Por isso, há um investimento relevante em marca.
Esta é, de fato, uma característica de mercado em concorrência monopolística. Estácio
é uma marca conhecida de forma geral, o gera uma externalidade positiva do
presencial para o EAD.
167. Em suma, marca é um fator relevante, que pode inibir que a entrada de novos
competidores, ainda que esta entrada seja provável e tempestiva. Há, por isso, que
considerar este tema nos remédios, caso este AC venha a ser aprovado.
168. Outro tópico que deve ser considerado – dado que se trata de produtos
heterogêneos (pela marca e qualidade) ainda que substitutos próximos – é a qualidade
do ensino, uma vez que é custoso para uma IES investir em qualidade. Com isso, uma
IES de melhor qualidade poderia ficar em “desvantagem competitiva” ao tentar
rivalizar com outras que não investiram em qualidade.
169. Ao comparar a Kroton e a Estácio com outras IES, nota-se (Gráficos 35 e 36) que
estas não estão bem posicionadas nos indicadores de qualidade ICG e IDD. Não são
as piores, mas, tampouco são as melhores, o que é preocupante, dada a capilaridade
dos dois grupos.
Gráfico 35 – IGC em preto
(ordem decrescente)

Gráfico 36 - IDD em vermelho
(ordem decrescente)

Fonte: Inep, 2015.

170. Na avaliação IGC, enquanto a Estácio está na posição 8, a Kroton está na posição
15. Já no IDD, enquanto a Kroton está na posição 9, a Estácio está na posição 12.
Tomando as empresas da Kroton e da Estácio somente (Gráfico 37 e Tabela 33), podese notar que: (1) a Anhanguera é a empresa de maior IDD, ainda que tenha o IGC
1.
46

A pesquisa da Educa Insight está descrita na apresentação SEI nº 0345861.
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baixo; (2) o IGC da Estácio é melhor do que o da Kroton e o IDD da Kroton é melhor
do que o da Estácio; (3) a Faculdade Educacional de Ponta Grossa joga os índices de
qualidade do Grupo Kroton para baixo.
Gráfico 37 – IGC e IDD
Kroton e Estácio

Tabela 33 – IGC e IDD
Kroton e Estácio

Fonte: Inep, 2015.

171. É fato que adquirir empresas com índices de qualidade baixos e aumentá-los leva
algum tempo (de 1 a 2 anos pelo menos). Como mostrou a tese de Policarpo
(mencionada no início deste Voto), é o que parece que a Kroton tem feito com as
instituições que tem adquirido.
172. O Estado deve proteger o estudante, dada a assimetria de informação existente.
O MEC, assim, não deve esmorecer nunca e deve ser rigoroso. De fato, o serviço de
educação é sumamente importante para um futuro mais promissor para o país, pois os
profissionais só serão mais produtivos se forem mais bem-educados. Vale dizer que
esta foi uma preocupação levantada pela SG, pelo DEE, pelos terceiros interessados,
pelo MEC e por este Gabinete.
173. Em suma, como investir em qualidade é custoso para uma IES, o órgão antitruste
não pode abrir mão de impor metas nos resultados de qualidade destas instituições, se
houver a aprovação, pois a operação não pode derivar em perda de qualidade para o
aluno (medida por IGC, CI e CC). Esta restrição, inclusive, seria um benefício social
considerável, uma vez que o MEC não tem metas específicas para cada Grupo.
174. A conclusão sobre suficiência é que: para ser conservador, é possível entender
que a entrada “não seja suficiente no ensino presencial”, muito embora, com o novo
Decreto (9.057/17), esta deve ser “suficiente no EAD”. De qualquer forma, há que
considerar que:
(i) Ainda que um concorrente entre no mercado tempestivamente, ter uma
marca o deixaria mais competitivo, não só no ensino presencial, mas
também no EAD. Por isso que, para aprovar este AC, é imperante que uma
marca conhecida seja vendida no presencial (como Anhanguera ou
Pitágoras, por exemplo);
(ii) Além disso, há alguma escala no ensino presencial e muita no EAD. Por
isso que, para aprovar este AC, é imperante que uma unidade completa
do EAD seja vendida, com capilaridade nacional (Uniderp por exemplo);
(iii) Quanto ao financiamento estudantil/bolsa, este fato não pode ser
entendido como uma vantagem per se, pois, tudo vai depender do
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management da IES. Uma empresa pequena pode ser mais bem gerida do
que uma grande; e
(iv) Por fim, como investir em qualidade tem custo/benefício alto, para
aprovar este AC, é imperante que seja exigido a manutenção e a melhora
nos índices de qualidade.

6.2 Rivalidade
175. Ainda que a entrada não seja suficiente ao menos no ensino presencial, a
efetividade da competição entre a empresa resultante da operação e as demais
empresas instaladas (seus rivais) pode tornar pouco provável o exercício do poder de
mercado adquirido. Essa situação é provável de ocorrer em contextos em que
empresas estabelecidas tenderiam a adotar condutar agressivas para aumentar a sua
participação de mercado como reação ao exercício do poder de mercado pela nova
empresa.
176. Uma observação cabe ser feita: no Parecer da SG, foi realizada uma análise
conjunta da rivalidade e da entrada (item V.2), o que não é recomendado dado que
são conceitos distintos, os quais englobam, assim, análise de variáveis diferentes.
Enquanto que na rivalidade cabe analisar se as empresas já estabelecidas no
mercado são concorrentes efetivas, a entrada diz respeito sobre a possibilidade de
entrada de um novo competidor no mercado, conforme visto no tópico anterior. Os
dois conceitos não se misturam e não cabem serem analisados conjuntamente.
177. Dito isso, a análise seguirá os mesmos princípios propostos pela SG, no que
concerne estritamente à rivalidade, ou seja, serão consideradas como rivais efetivas
somente as IES denotadas como instituições de massa. Essas instituições são
caracterizadas por: (1) preços baixos e quantidade de alunos elevada (§229), (2) IGC
mediano (§230); e (3) terem capacidade de financiar o aluno com recursos próprios
(§230).
178. Dessa forma, conforme expressa a SG, serão consideradas em cada mercado
relevante como rival efetiva as IES: (1) com preços similares aos das Requerentes (§
226); (2) com IGC = 3, sendo que as com IGC maior que 3 serão relativizadas e as
menores que 3 serão desconsideradas; (3) com atuação nacional (§228); e (4) com
financiamento estudantil próprio (§230). O primeiro e o segundo critérios têm pesos
superiores aos demais e essa será a forma de análise no presente voto.
179. Sendo assim, será realizada a análise da rivalidade para os 5 mercados: (1)
graduação presencial, (2) pós-graduação presencial, (3) graduação EAD, e (4) pósgraduação EAD, e (5) cursos livres.
6.2.1 Graduação presencial
180. Conforme visto no item anterior, em possibilidade, há 75 mercados relevantes
(município x curso) problemáticos, com base no Inep 2015, relativos aos seguintes
municípios: (1) Belo Horizonte, (2) Brasília, (3) Campo Grande, (4) Goiânia, (5)
Macapá, (6) Niterói, (7) Ribeirão Preto, (9) São Paulo, (10) Salvador, (11) São José,
(12) São Luís, e (13) Feira de Santana. Será apresentado de forma resumida a análise
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dos mercados de cada um desses municípios, seguindo a metodologia da SG, no
tocante à rivalidade. Como no parecer da SG já consta o histórico das participações
de mercado de 2010 a 2014, no presente voto serão apresentados somente os market
share de 2015. Além disso, serão apresentados os nomes dos grupos e não das IES
como participantes, para uma melhor compreensão de cada mercado.
181. Cabe destacar, que com base no Inep 2015, foram acrescentados 10 novos
mercados relevantes, a saber: em Feira de Santana, (1) enfermagem; em São Luís, (2)
engenharia civil e (3) formação de professor de educação física; em Belo Horizonte,
(4) análise e desenvolvimento de sistemas, (5) gastronomia e (6) gestão financeira;
em Campo Grande, (7) engenharia ambiental e (8) jornalismo; e em Ribeirão Preto,
(9) administração e (10) ciência da computação. Para a análise desses mercados, este
Gabinete seguirá a mesma metodologia de análise da SG, conforme já mencionado,
entretanto sem a análise de preços e sem o histórico de market share desde 2010, dado
o exíguo espaço de tempo de análise impediu a obtenção essas informações.
182. Além disso, 4 mercados relevantes deixaram de ser existir, porque a Estácio não
atua mais nesses mercados. São eles: em Niterói, (1) ciência da computação, (2)
marketing e propaganda; em Santo André, (3) negócios internacionais; e São Paulo,
(4) sistema de informação.
6.2.1.1 Belo Horizonte
183. Em Belo Horizonte, há 8 cursos nos quais as participações conjuntas da Kroton e
da Estácio que não passaram pelos critérios da possibilidade de exercício de poder de
mercado: (i) administração de redes, (ii) educação física, (iii) fisioterapia, (iv) gestão
de pessoal, (v) marketing e propaganda, (vi) análise e desenvolvimento de sistemas,
(vii) gastronomia, e (viii) gestão financeira. Visto que o presente voto utiliza dados
do Inpe 2015, os três últimos cursos são “novos” e não foram analisados pela SG, que
usou o Inep 2014. Esses serão analisados por último.
184. Retornando aos cinco primeiros cursos, com objetivo de facilitar a explanação
sobre os mercados relevantes de Belo Horizonte, a Tabela 34 mostra as participações
nos cursos de (i) administração de redes, (ii) educação física, (iii) fisioterapia, (iv)
gestão de pessoal e (v) marketing e propaganda, em 2015. Logo após a tabela, serão
analisados cada mercado (curso x município) separadamente.
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Tabela 34 - Participações de mercado nos cursos de administração de redes,
educação física, fisioterapia, gestão de pessoal, e marketing e propaganda
em Belo Horizonte
Administração Redes
KROTON 26%
ESTACIO 23%
ANIMA
23%
FUMEC
12%

Graduação
Educação Fisica
KROTON 11%
ESTACIO 23%
UNIVERSO 25%
ANIMA
23%

Presencial - Belo Horizonte - Inep 2015
Fisioterapia
Gestão de Pessoal
KROTON
24%
KROTON
29%
ESTACIO
12%
ESTACIO
8%
ANIMA
18%
ANIMA
36%
PUC
15%
FIBH
8%
NEWTON
7%
UNIP
7%
PAIVA

FBMG

8%

PUC

10%

ÚNICA

7%

IZABELA
HENDRIX

8%

UNIP

7%

ÚNICA

4%

FACISABH 5%

-

-

-

-

UNIVERSO 7%

FUMEC

3%

NEWTON
PAIVA

1%

Marketing
KROTON
ESTACIO
ANIMA
FUMEC
SOEBRAS

e propaganda
26%
26%
25%
9%
8%

-

-

-

-

FCMMG

6%

NEWTON
PAIVA

3%

-

-

-

-

-

-

IZABELA
HENDRIX

5%

FACISABH 3%

-

-

Total

100%

100%

100%

100%

100%

Fonte: Inep, 2015.

185. Em (1) administração de redes, a SG concluiu que rivalidade era insuficiente,
pelas seguintes razões: (i) Única e a FBMG, de acordo com informações nos sites das
próprias IES, não ofertam mais os cursos (§246), (2) a FUMEC possui mensalidades
muito superiores aos cobrados pela Estácio (maior que o dobro), por isso, não é uma
rival efetiva (§243) (3) apenas Ânima exerce alguma pressão competitiva sobre as
Requerentes, mas terá participação inferior às Requerentes após a operação (§242).
186. De fato, o Grupo Ânima atua nesse mercado por meio do Centro Universitário
UNA. O IGC da UNA em 2014 (e 2015 também), contudo, foi 4 (§240) maior do que
as IES da Kroton e da Estácio neste mercado. Além disso, o preço da sua mensalidade
é 27% maior do que a da Estácio (§242). Esses dois dados poderiam indicar que o
Grupo Ânima atua em outro nicho de mercado, no curso de administração de redes,
diferente do das Requerentes (supondo que o preço da Kroton seja similar ao da
Estácio). Cabe destacar, que de acordo com o Inep 2014, a IES da Ânima era a única
contemplava o IGC igual a 4.
187. Contudo, apesar destes pontos, a SG considerou o Grupo Ânima como rival
efetivo pelo fato de ter um “perfil” semelhante ao da Kroton e da Estácio: atua
nacionalmente, faz parte dos dez maiores competidores nacionais, atua no presencial
e no EAD, e detém programa próprio de financiamento estudantil. Não entendo dessa
forma. O fato do Grupo Ânima ser um dos grandes players nacional não pode ser a
única justificativa para torná-lo um rival efetivo. Se for assim, não há necessidade de
olhar as variáveis IGC e mensalidade em cada um dos mercados: basta simplesmente
verificar a presença de grupos com estas características para concluir que há
rivalidade. Portanto, seguindo a própria metodologia da SG, o Grupo Ânima neste
mercado não é um rival efetivo: o IGC é maior do que 3 e a mensalidade é maior.
188. Há pouca rivalidade nesse mercado, pelas seguintes razões: (i) a Única e a FBMG,
por não ofertarem mais o curso, não podem ser consideradas rivais efetivas (§246),
(ii) a FUMEC tem mensalidade muito maior do que a da Estácio, aparentando
competirem um nicho de mercado diferente, (iii) o Grupo Ânima tem mensalidade e
IGC maiores que a da Estácio e (iv) mesmo considerando o Grupo Ânima como uma
rival, recalculando as participações de mercado somente com a Kroton, Estácio e
Ânima, a participação das Requerentes passa a ser de 68% e da Ânima, 32%. O
mercado passaria a ser um duopólio. Dessa forma, entendo que a graduação
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presencial em administração de redes no município de Belo Horizonte suscita
preocupações concorrenciais.
189. Em (2) educação física, a SG concluiu que há rivalidade, pois a IES da Universo
e a da Ânima foram consideradas rivais efetivas. A primeira, mesmo sem contar com
financiamento próprio, possui valor de mensalidade semelhante ao ofertado pelas
Requerentes. A segunda, por ter perfil parecido com o das Requerentes: faz parte de
um dos dez maiores grupos nessa área, que atua tanto no presencial quanto no EAD,
e conta com financiamento próprio.
190. Para análise da rivalidade desse mercado é interessante analisar os dados trazidos
pela SG relacionados aos valores das mensalidades cobradas pelas IES em Belo
Horizonte no curso de educação física, conforme Tabela 35 abaixo.
[Acesso restrito ao Cade]
Tabela 35 - Preço médio do curso de Educação Física em Belo Horizonte
Fonte: Parecer SG.

191. Pela Tabela 35, verifica-se que a Kroton tem o menor preço médio da mensalidade
do curso de Educação Física em Belo Horizonte, seguindo de perto da Universo, e do
Centro Universitário Izabela Hendrix. Além disso, a mensalidade da Estácio é 36%
maior do que a Kroton, o que poderia ser concluído que a primeira atua em um nicho
de mercado diferente do da Kroton. Por último, aparecem a Ânima e a PUC que, em
razão da grande diferença de preços, podemos afirmar que não se tratam de rivais
efetivas neste mercado. Cabe mencionar que, segundo Inep 2014, todos têm IGC igual
a 3.
192. Diante do exposto, e considerando os dados apresentados no Parecer da SG,
entendo que este mercado não suscita preocupações concorrenciais pelas seguintes
razões: (i) Universo e Izabela Hendrix são rivais efetivas da Kroton (mesmo
entendimento da SG, § 256 e 258), e (ii) pela diferença de preços, a Kroton não está
comprando uma rival efetiva neste mercado. Dessa forma, entendo que a graduação
presencial em educação física no município de Belo Horizonte não suscita
preocupações concorrenciais.
193. Em (3) fisioterapia, a SG concluiu que há rivalidade, pois a IES da Ânima e a da
Unip, 3º maior grupo em educação, foram consideradas concorrentes fortes, além de
outros players como Universo, Izabela Hendrix e FCMMG.
194. Para análise da rivalidade desse mercado é interessante analisar os dados trazidos
pela SG relacionados aos valores das mensalidades cobradas pelas IES em Belo
Horizonte no curso de fisioterapia, conforme Tabela 36 abaixo.

61

[Acesso restrito ao Cade]
Tabela 36 - Preço médio do curso de Fisioterapia em Belo Horizonte
Fonte: Parecer SG.

195. Pela Tabela 36, verifica-se que a Kroton tem o 3º menor preço médio da
mensalidade do curso de Fisioterapia em Belo Horizonte, seguindo de perto da Izabela
Hendrix, Universo e Estácio. Nesse mercado, também será considerado a Ânima,
como rival, dado que com relação à mensalidade da Estácio, há uma diferença de
preços menor do que 20%. A Newton Paiva, FCMMG e PUC não serão consideradas
como rivais efetivas devido ao valor das suas mensalidades serem maiores do que as
praticadas pelas Requerentes (mesma conclusão da SG, § 267).
196. A Unip é um caso especial: ela tem preço bem menor do que todos os players do
mercado. Poderia deduzir que a esse preço a qualidade fosse inferior. Contudo, não é
isso que ocorre: o seu IGC é 3, igual ao IGC dos demais concorrentes do mercado.
Além disso, é um grande player que atua nacionalmente, sendo o 3º maior grupo de
educação superior no Brasil, após a Estácio. Por essas razões, será considerada como
uma rival efetiva.
197. Diante do exposto, e considerando os dados apresentados no Parecer da SG,
entendo que a graduação presencial em fisioterapia no município de Belo
Horizonte não suscita preocupações concorrenciais por haver rivalidade suficiente
para contestar um possível exercício de poder de mercado das Requerentes.
198. Em (4) gestão de pessoal, a SG concluiu que há rivalidade, pois além dos dois
grandes grupos econômicos, Ânima e Unip, há a presença de rivais locais como
FacisaBH, Newton Paiva e FUMEC.
199. Neste mercado, a SG não conseguiu apurar o valor das mensalidades (§275), o
que prejudica uma melhor análise sobre a dinâmica deste mercado. Entretanto, pela
análise das participações de mercados, verifica-se uma relativa pulverização neste
mercado e a presença de grupos importantes. Dessa forma, acompanho a análise da
SG e entendo que na graduação presencial em gestão de pessoal no município de
Belo Horizonte não suscita preocupações concorrências.
200. Em (5) marketing e propaganda, a SG concluiu que há rivalidade, pelas IES da
Ânima, FUMEC, Soebras e Newton Paiva.
201. Neste mercado, também não foram apresentados os valores das mensalidades.
Entretanto, pela análise das participações de mercados, verifica-se uma relativa
pulverização neste mercado e a presença de grupos importantes. Dessa forma,
acompanho a análise da SG e entendo que na graduação presencial em marketing
e propaganda no município de Belo Horizonte não suscita preocupações
concorrências.
202. Além desses mercados analisados pela SG, “surgiram” mais três novos mercados,
com os dados do Inep 2015, conforme Tabela 37, a saber, (i) análise e
desenvolvimento de sistemas, (ii) gastronomia e (iii) gestão financeira.
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Tabela 37 - Participações de mercado nos cursos de análise e desenvolvimento de
sistemas, gastronomia e gestão financeira em Belo Horizonte
Graduação Pre s e ncial - Be lo Horizonte - Ine p 2015
Anál De s e nv Sis te ma
Gas tronomia
Ge s tão Finance ira
KROTON 26%
KROTON
2%
KROTON
24%
ESTACIO 4%
ESTACIO
59%
ESTACIO
7%
ANIMA
53%
ANIMA
18%
ANIMA
33%
COTEMIG 17%
SOEBRAS
14%
PUC
14%
NEWTON
SENAC
7%
7%
PAIVA
FUMEC
6%
FACISABH
5%
ÚNICA
4%
Total
100%
100%
100%

203. Para fazer uma análise melhor desses três mercados, o ideal seria que houvesse o
valor das mensalidades praticadas pelas IES para avaliar quais players poderiam ser
considerados como rivais efetivas. A análise será resumida a simples observação dos
market share e das informações dos players que podem ser “aproveitadas” da análise
dos outros cursos e aplicadas no presente mercado.
204. Em (6) análise e desenvolvimento de sistemas, provavelmente há rivalidade,
pois mesmo após a operação, a Ânima segue líder nesse mercado. Além disso, tem a
COTEMIG, uma faculdade tradicional local no ensino tecnológico. Dessa forma,
entendo que provavelmente na graduação presencial em análise e
desenvolvimento de sistemas no município de Belo Horizonte não suscita
preocupações concorrências.
205. Em (7) gastronomia, há ausência de nexo de causalidade. A Kroton possui
participação somente de 2% nesse mercado, com 30 alunos, somado ao fato que há
outros concorrentes, como a Ânima Soebras e o Senac. Dessa forma, a operação não
altera as condições competitivas de maneira significativa no mercado relevante. Dessa
forma, entendo que na graduação presencial em gastronomia no município de Belo
Horizonte não suscita preocupações concorrências.
206. Em (8) gestão financeira, provavelmente há rivalidade. Mesmo após a
operação, a Ânima segue líder nesse mercado. Além disso, tem a presença da Newton
Paiva que, apesar de não atuar no mercado nacional, tem presença relevante em Belo
Horizonte (§265). Ademais, há ainda outros pequenos players.
207. Assim, em Belo Horizonte, entende que o mercado de graduação presencial
em administração de redes não apresenta rivalidade suficiente para contestar um
possível exercício de poder de mercado das Requerentes.
208. Por último, cabe destacar que apesar desse curso ter somente 914 alunos e
representar somente 0,5% do total de alunos de graduação presencial em Belo
Horizonte (185.079 alunos), segundo Inep 2015, será adotada uma posição
conservadora e, conforme será visto adiante no presente voto, este município será alvo
de remédios muito contundentes.
6.2.1.2 Brasília
209. Em Brasília, há somente um curso nos qual as participações conjuntas da Kroton
e da Estácio não passaram pelos critérios de possibilidade de exercício de poder de
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mercado: formação de professor de matemática. A Tabela 38 apresenta as
participações de mercado desse curso.
Tabela 38 - Participações de mercado no curso de formação de professor de
matemática em Brasília
Graduação Presencial - Brasília - Inep 2015
Formação de porfessor de matemática
KROTON
ESTACIO

19%
23%

PROJECAO

25%

UBEC

19%

FAE

15%

Total

100%

Fonte: Inep, 2015.

210. Em (9) formação de professor de matemática, a SG concluiu que não há
rivalidade. Apesar do Grupo Projeção e a FAE terem mensalidades semelhantes aos
do Grupo Kroton e Estácio, a SG não os considerou como rivais efetivos pois são
empresas pequenas, com atuação local (§290). O Grupo UBEC, por sua vez, atua em
outro nicho de mercado, com mensalidades mais elevadas.
211. Conforma já mencionado anteriormente, tenho entendimento distinto da SG. As
principais variáveis que eu considero para determinar se uma IES é uma rival efetiva
são preço e qualidade, e não o porte da IES.
212. Segundo consta no Parecer da SG, a UBEC atua em outro nicho de mercado, com
mensalidades muito mais elevadas (§290). O grupo Projeção possui mensalidade com
valor maior do que 20% com relação à Estácio e IGC = 4 (§§ 286 e 289). Dessa forma,
entendo que, possivelmente, a IES do Grupo Projeção atue também em outro nicho
de mercado e que não seja uma rival efetiva neste mercado. Quanto à FAE, não há
dados suficientes para classificá-la como uma concorrente, ou não. Pelo market share,
parece que sim, é uma concorrente efetiva. Entretanto, para se chegar a uma conclusão
sobre esse mercado, será adotada uma postura mais conservadora: a FAE não será
considerada uma rival.
213. Dessa forma, em Brasília, somente o mercado de graduação presencial de
professor de matemática não apresenta rivalidade suficiente para contestar um
possível exercício de poder de mercado das Requerentes.
214. Por último, cabe destacar que apesar desse curso ter somente 408 alunos, e
representar somente 0,2% do total de alunos de graduação presencial em
Brasília (184.765 alunos), segundo Inep 2015, novamente será adotada uma posição
conservadora e, conforme será visto adiante no presente voto, este município será alvo
de remédios muito contundentes.
6.2.1.3 Campo Grande
215. Em Campo Grande, há 13 cursos nos quais as participações conjuntas da Kroton
e da Estácio não passaram dos critérios de possibilidade de exercício de poder de
mercado: (i) administração, (ii) análise e desenvolvimento de sistemas, (iii) ciências
contábeis, (iv) direito, (v) enfermagem, (vi) engenharia civil, (vii) engenharia de
produção, (viii) farmácia, (iv) fisioterapia, (x) gestão de recursos humanos, (xi)
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publicidade e propaganda, (xii) engenharia ambiental, e (xiii) jornalismo. Os dois
últimos cursos não foram analisados pela SG, pois o presente voto utiliza os dados
Inep 2015, em vez de Inep2014. Com objetivo de facilitar a explanação sobre os
mercados relevantes de Belo Horizonte, a Tabela 39 mostra as participações de
mercado dos 11 primeiros cursos, em 2015.
Tabela 39 - Participações de mercado em onze cursos em que há sobreposição
em Campo Grande
Administração
KROTON 70%
ESTACIO 4%
SALESIANA 12%
UNIP
9%

Graduação Presencial - Campo Grande - Inep 2015
Anal Desenv Sistemas Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
KROTON 58%
KROTON 72%
KROTON 54%
KROTON 60%
ESTACIO 20%
ESTACIO 7%
ESTACIO 7%
ESTACIO 9%
SALESIANA 22%
SALESIANA 10%
SALESIANA 31%
UNIP
12%
UNIP
6%
UNIP
8%
SALESIANA 10%

UNIGRAN 2%
FUNLEC
2%
Total
100%
100%
Engenharia Produção
Farmácia
KROTON 96%
KROTON 35%
ESTACIO 4%
ESTACIO 38%
SALESIANA 26%
Total

100%

100%

UNIGRAN

5%

100%
Fisioterapia
KROTON 68%
ESTACIO 12%
SALESIANA 16%
UNIP
5%
100%

UNIGRAN
100%
Gestão de RH
KROTON 39%
ESTACIO 30%
UNIP
31%
100%

Engenharia Civil
KROTON
69%
ESTACIO
4%
SALESIANA 21%
UNIP
6%

8%

100%
Publicidade&Propaganda
KROTON 58%
ESTACIO 24%
SALESIANA 19%

100%

100%

Fonte: Inep, 2015.

216. Cabe destacar que, para este município, a SG optou por não fazer a análise de
rivalidade curso a curso por entender que há “claramente” um problema concorrencial
grave, pelas seguintes razões:
(i) Do total de alunos matriculados nas IES do município (Inep 2014), 59%
estavam matriculados em IES da Kroton e 4,75% em IES da Estácio, ou
seja, a operação fará com que 64% de todos os alunos de IES privadas do
município estejam matriculados em instituições da Kroton;
(ii) Diferentemente dos outros municípios, onde a concentração se dava em
poucos cursos, em Campo Grande há sobreposição em 11 cursos (13, se
Inep 2015);
(iii) Após a operação, as Requerentes serão líderes em todos os mercados (na
verdade, a Kroton já era líder em todos os mercados, exceção em
farmácia);
(iv) O município conta com poucos concorrentes, nenhum dos quais, na
opinião da SG, poderiam contestar um eventual abuso de poder de
mercado; e
(v) Pelo fato das mensalidades das Requerentes terem valores muito
próximos, deduz que elas eram de fato concorrentes. Assim, a Kroton
estará comprando a única IES capaz de rivalizá-la em Campo Grande,
pois, além dos valores próximos das mensalidades, a Estácio possui perfil
semelhante ao da Kroton.
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217. Cabe, primeiramente, fazer uma observação. Conforme já mencionado, entendo
que cada mercado relevante (município x curso) tem suas particularidades e que uma
análise conjunta não seria a mais correta. Além disso, o fato de haver sobreposição
em muitos cursos não quer dizer que necessariamente haverá problemas
concorrências. Veja o caso de Belo Horizonte, das 8 sobreposições, que supostamente
poderiam gerar alguma preocupação concorrencial, pela análise mercado a mercado
corretamente feita pela SG, foi reduzida a problemática a somente um mercado. Dito
isso, será feita a análise dos mercados relevantes.
218. Em (10) engenharia de produção não há rivalidade. A operação gerará um
monopólio.
219. Em (11) análise e desenvolvimento de sistemas, (12) farmácia e (13)
publicidade & propagada, percebe-se que nesses três mercados constam os mesmos
3 players: Kroton, Estácio e Salesiana. Cabe mencionar que as IES desses grupos têm
IGC igual a 3. Para análise da rivalidade desse mercado é interessante analisar os
dados trazidos pela SG relacionados aos valores das mensalidades cobradas pelas IES
nesses três cursos, conforme Tabela 40.
[Acesso restrito ao Cade]
Tabela 40 - Preço médio dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas,
farmácia e publicidade & propagada em Campo Grande
Fonte: Parecer SG

220. Verifica-se que o Grupo Salesiana é um rival relevante, dado que os valores das
suas mensalidades são próximos (diferenças menores do que 20%) aos das
Requerentes. Mesma constatação teve a SG, quando diz que em Campo Grande, a
UCDB, IES do Grupo Salesiana, é que tem mais relevância no mercado (§306).
Contudo, apesar da existência do Grupo Salesiana, o fato da operação gerar um
duopólio nesses três mercados, gera desconforto. Nesse caso, além dos preços,
deveria ser feita uma análise da capacidade do Grupo Salesiana em absorver toda a
demanda do mercado caso as Requerentes aumentem o preço. Isso implicaria em
quadruplicar o número de alunos nos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas
(de 86 para 308 alunos) e publicidade & propaganda (de 152 para 659 alunos), e de
triplicar no curso de farmácia (de 146 para 410 alunos). Entendo que provavelmente
isso não seja possível, dado que no ensino presencial, há restrições físicas e de
logística (por exemplo, tamanho e quantidade de salas de aulas, número de
professores) em receber esses alunos.
221. Dessa forma, como não há uma certeza absoluta com relação a efetividade da
rivalidade do Grupo Unip, adoto uma posição mais conservadora e mantenho a
posição de que nos cursos (11) análise e desenvolvimento de sistemas, (12)
farmácia e (13) publicidade & propagada não há rivalidade suficiente para
contestar possível exercício de poder de mercado por parte das Requerentes.
222. Em (14) gestão de recursos humanos, análogo aos três cursos
supramencionados, há somente três grupos no mercado: Kroton (IGC=3), Estácio
(IGC=3) e Unip, sendo que a Unip atua por meio de duas IES, a FACSUL (IGC = 3),
e FCG (IGC=4). Para análise da rivalidade desse mercado é interessante analisar os
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dados trazidos pela SG relacionados aos valores das mensalidades cobradas pelas IES
nesses três cursos, conforme Tabela 41.
[Acesso restrito ao Cade]
Tabela 41 - Preço médio do curso de gestão de recursos humanos em Campo
Grande
Fonte: Parecer SG.

223. Verifica-se que o Grupo Unip é concorrente das Requerentes dado que os valores
das suas mensalidades são próximos (diferenças menores do que 20%). aos das
Requerentes. Mesma constatação teve a SG, quando diz que a Unip é uma rival
relevante no mercado (§301).
224. Contudo, apesar da existência do Grupo Unip, o fato da operação gerar um
duopólio nesses três mercados, gera desconforto, conforme já mencionado
anteriormente. Nesse caso, além dos preços, deveria ser feita uma análise da
capacidade do Grupo Unip em absorver toda a demanda do mercado caso as
Requerentes aumentem o preço. Isso implicaria em absorver 36 alunos a mais (de 101
para 137 alunos). Assim, no presente caso, entendo que provavelmente isso fosse
possível.
225. Entretanto, como não há uma certeza absoluta com relação a efetividade da
rivalidade do Grupo Unip no curso de (14) gestão de recursos humanos, adoto uma
posição mais conservadora e mantenho a posição de que esse mercado suscita
preocupações concorrenciais pelo fato da operação gerar um duopólio.
226. Em (15) direito, (16) engenharia civil, (17) fisioterapia percebe-se que nesses
três mercados constam os mesmos 4 players: Kroton (IGC=3), Estácio (IGC=3),
Salesiana (IGC=3) e Unip (com duas IES, FACSUL, com IGC=3 e FCG, com
IGC=4). Para análise da rivalidade desse mercado é interessante analisar os dados
trazidos pela SG relacionados aos valores das mensalidades cobradas pelas IES nesses
três cursos, conforme Tabela 42.
[Acesso restrito ao Cade]
Tabela 42 - Preço médio dos cursos de direito, engenharia civil, fisioterapia em
Campo Grande
Fonte: Parecer SG

227.

Da análise dos preços acima, verifica-se que:
(i) Em (15) direito, provavelmente os grupos Unip e Salesiana atuam em um
nicho de mercado diferente das Requerentes. De fato, neste mercado, a
Kroton está comprando o seu único rival. Dessa forma, entendo que não
há rivalidade suficiente neste mercado;
(ii) Em (17) fisioterapia, provavelmente o grupo Salesiana atua em outro
nicho de mercado. Dessa forma, o mercado se reduz a três players e, com
a operação, será um duopólio. Conforme já comentando, isso gera um
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desconforto. Dessa forma, entendo que neste mercado, a operação gera
preocupações concorrenciais.
(iii) Em (16) engenharia civil, a FCG do Grupo Unip provavelmente atua em
outro nicho de mercado, reduzindo o mercado a quatro players. Tenho
dúvidas se a FACSUL do grupo Unip e o Grupo Salesiano seriam capazes
de absorver a demanda caso as Requerentes aumentassem o preço. As
Requerentes, atualmente possuem 1.119 alunos, enquanto os grupos
Salesiano e Unip (incluindo FACSUL), 287 alunos. Ou seja, absorver a
demanda representa o quadruplicar o número de alunos das concorrentes,
o que acho que não seja provável. Dessa forma, como não há uma certeza
absoluta com relação a efetividade da rivalidade dos Grupo Unip e
Salesiana, neste curso, adoto uma posição mais conservadora e
mantenho a posição de que esse mercado suscita preocupações
concorrências.
228. Em (18) ciências contábeis e (19) enfermagem percebe-se que nesses dois
mercados constam os mesmos 5 players: Kroton (IGC=3), Estácio (IGC=3), Salesiana
(IGC=3), Unip (com duas IES, FACSUL, com IGC=3 e FCG, com IGC=4) e Unigran
(IGC=4). Para análise da rivalidade desse mercado é interessante analisar os dados
trazidos pela SG relacionados aos valores das mensalidades cobradas pelas IES nesses
três cursos, conforme Tabela 43.
[Acesso restrito ao Cade]
Tabela 43 - Preço médio dos cursos de ciências contábeis e enfermagem em
Campo Grande
Fonte: Parecer SG

229.

Da análise dos preços acima, verifica-se que:
(i) Em (18) ciências contábeis, provavelmente os grupos Unip e Salesiana
atuam em um nicho de mercado diferente das Requerentes. A Unigran não
disponibilizou seus preços. Supondo que a Unigran fosse uma rival
efetiva, mesmo assim a operação suscitaria preocupações concorrenciais
pelo fato da operação gerar um duopólio. Dessa forma, entendo que este
mercado suscita preocupações concorrenciais.
(ii) Em (19) enfermagem, pela análise dos preços, provavelmente deve haver
mais rivalidade. Contudo, o mercado reduzirá a atuação de três grupos:
Kroton, Estácio e Unip. Por esse âmbito, a operação gera um duopólio,
que, conforme já comentado, gera desconforto. Dessa forma, entendo que
neste mercado, a operação gera preocupações concorrenciais.

230. Por último, o curso de (20) administração é o que contempla o maior número de
players: Kroton, Estácio, Salesiana, Unip, Unigran e Funlec. Para análise da
rivalidade desse mercado é interessante analisar os dados trazidos pela SG
relacionados aos valores das mensalidades cobradas pelas IES nesses três cursos,
conforme Tabela 44
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[Acesso restrito ao Cade]
Tabela 44 - Preço médio do curso de administração em Campo Grande
Fonte: Parecer SG

231. Pela análise dos preços disponíveis, verifica-se que de fato os players podem ser
considerados como concorrentes. Contudo, mesmo considerando a Unigra e a Funlec,
tenho dúvidas os rivais seriam capazes de absorver a demanda caso as Requerentes
aumentassem o preço. As Requerentes, atualmente possuem 1.899 alunos, enquanto
os demais, 664 alunos, ou seja, as Requerentes possuem quase o triplo de alunos a
mais do que as 5 IES rivais juntas. Dessa forma, como não há uma certeza absoluta
com relação a efetividade da rivalidade dos demais players, no curso de (20)
administração, adoto uma posição mais conservadora e mantenho a posição de que
esse mercado suscita preocupações concorrências.
232. Além desses 11 mercados analisados pela SG, “surgiram” mais dois novos
mercados, com os dados do Inep 2015, conforme Tabela 45, que serão analisados com
mais detalhes, a saber, (i) engenharia ambiental, e (ii) jornalismo.
Tabela 45 - Participações de mercado nos cursos de engenharia ambiental e
jornalismo em Campo Grande
Graduação Presencial - Campo Grande - Inep 2015
Engenharia ambiental
Jornalismo
KROTON
58%
KROTON
70%
ESTACIO
42%
ESTACIO
2%
SALESIANA 28%
Total
100%
100%

Fonte: Inep, 2015.

233. No curso de (21) engenharia ambiental, não há rivalidade. Com a operação,
haverá um monopólio, portanto. Já no curso de (22) jornalismo, a participação da
Kroton é pequena. Contudo, com a operação, de 3 players no mercado, será reduzido
a dois, gerando um duopólio. Por este fato, será adotada uma posição mais
conservadora, concluindo que em jornalismo, a operação gera preocupações
concorrências.
234. Diante do exposto, em Campo Grande, entende-se que nos 13 cursos a operação
gera problemas concorrenciais.
6.2.1.4 Goiânia
235. Em Goiânia, há somente um curso nos qual as participações conjuntas da Kroton
e da Estácio não passaram dos critérios de possibilidade de exercício de poder de
mercado: gestão de RH. A Tabela 46 apresenta as participações de mercado desse
curso.
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Tabela 46 - Participações de mercado no curso de gestão de RH em Goiânia
Graduação Pre se ncial - Goiânia - Ine p 2015
Ge stão de Re cursos Humanos
KROTON
10%
ESTACIO
25%
UNIP
25%
UNI-ANHANGUERA
24%
FACULDADE DELTA
11%
CAMBURY
5%
Total
100%

Fonte: Inep, 2015.

236. Em (23) gestão de recursos humanos, há rivalidade, pelas seguintes razões: (i)
presença da Unip, player de atuação nacional e com participação relevante neste
mercado, (ii) a Uni-Anhanguera e a Faculdade Delta, apesar de serem IES com
atuação local, verifica-se que, desde 2010, as suas participações de mercado
apresentam uma tendência de crescimento; e (3) analisando o histórico dos market
shares percebe-se que há variações significativas nas participações, demonstrando
presença de rivalidade.
237. Dessa forma, em Goiânia, acompanho entendimento da SG e entendo que com a
operação, o mercado não suscitará preocupações concorrenciais.
6.2.1.5 Macapá
238. Em Macapá, há 7 cursos nos quais as participações conjuntas da Kroton e da
Estácio não passaram dos critérios de possibilidade de exercício de poder de mercado:
(i) administração, (ii) administração de redes, (iii) ciências contábeis, (iv) direito, (v)
enfermagem, (vi) fisioterapia, (vii) psicologia. Com objetivo de facilitar a explanação
sobre esses mercados relevantes, a Tabela 47 mostra as participações de mercado.
Tabela 47 - Participações de mercado nos cursos de administração, administração
de redes, ciências contábeis, direito, enfermagem, fisioterapia, psicologia em
Macapá
Administração
KROTON
32%
ESTACIO
37%
CEAP
15%
UNIP
13%
IMMES
4%
Total
100%
Enfermagem
KROTON
70%
ESTACIO
30%
Total

100%

Graduação Presencial -Macapá - Inep 2015
Administração de redes
Ciências Contábeis
KROTON 46%
KROTON
36%
ESTACIO 11%
ESTACIO
35%
META
43%
UNIP
15%
CEAP
15%
100%
Fisioterapia
KROTON 59%
ESTACIO 29%
IMMES
12%
100%

100%
Psicologia
KROTON
62%
ESTACIO
29%
IMMES
9%
100%

Direito
KROTON
25%
ESTACIO
42%
CEAP
25%
UNIP
7%
100%

239. Como no caso de Campo Grande, em Macapá a SG analisou de forma conjunta
todos os mercados. Segundo esta Superintendência, não há rivalidade neste município
pelas seguintes razões: (i) à exceção da CEAP, as demais IES têm IGC menor do que
3, (ii) a CEAP, por sua vez, é uma instituição pequena, com atuação local e em apenas
três cursos em que há sobreposição horizontal, não tendo capacidade de contestar um
possível exercício de poder de mercado por parte das Requerentes, (iii) pela análise
das mensalidades cobradas, verifica-se que as cobradas pelo Grupo Unip são
inferiores as da Kroton e da Estácio, demonstrando que este Grupo não concorre
diretamente com as Requerentes, (iv) as mensalidades da Kroton e da Estácio são as
mais altas nos mercados e próximas, sugerindo que a principal concorrente da Kroton
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é a Estácio. Assim, a operação faz com que a Kroton adquira a sua principal rival,
passando a deter 61% de todos os alunos matriculados em cursos de graduação em
IES privadas em Macapá.
240. Conforme já mencionado, entendo que uma análise conjunta não seria a mais
correta. Dito isso, será feita a análise dos mercados relevantes.
241.

Em (24) enfermagem, não há rivalidade. A operação irá gerar um monopólio.

242. Em (25) fisioterapia e (26) psicologia, percebe-se que nesses dois mercados
constam os mesmos 3 players: Kroton (IGC=3), Estácio (IGC=3) e INMES (IGC=2)
A INMES não disponibilizou os valores das suas mensalidades para a SG, o que
prejudica uma melhor análise da rivalidade nesses cursos. Contudo, provavelmente a
INMES não seja uma concorrente efetiva, dado que o seu IGC está abaixo do que é
considerado como satisfatório pelo MEC. Além disso, a operação gera um duopólio.
Dessa forma, entendo que para esses dois cursos a operação gera preocupações
concorrenciais.
243. Em (27) administração de redes, há três players no mercado: Kroton (IGC=3),
Estácio (IGC=3) e META (IGC=2). De acordo com o parecer da SG, a META cobra
um valor 7% menor do que o valor da mensalidade da Estácio, o que poderia levar a
conclusão de ser uma rival efetiva. Contudo, tenho minhas dúvidas dado que a META
contempla um IGC que está abaixo do que é considerado como satisfatório pelo MEC.
Além disso, a operação gera um duopólio. Dessa forma, entendo que para esses dois
cursos a operação gera preocupações concorrenciais.
244. Em (28) ciências contábeis e (29) direito, percebe-se que nesses três mercados
constam os mesmos 4 players: Kroton (IGC=3), Estácio (IGC=3), Unip, com duas
IES, FABRAN (IGC=2) e FESAM (não disponibilizado o valor do IGC) e CEAP
(IGC=3).
245. Para análise da rivalidade desse mercado é interessante analisar os dados trazidos
pela SG relacionados aos valores das mensalidades cobradas pelas IES nesses três
cursos, conforme Tabela 48
[Acesso restrito ao Cade]
Tabela 48 - Preço médio dos cursos de ciências contábeis e direito em Macapá
Fonte: Parecer SG

246. Em ambos os cursos não podemos considerar as IES do Grupo UNIP como rivais
efetivas, parecendo atuar em outro nicho de mercado. No caso da FABRAN, em
ciências contábeis, apesar da diferença de preços ser menor do que 20% em relação
ao preço da Kroton, o seu IGC é menor do que é considerado como satisfatório pelo
MEC. Já a FESAM, que só atua no curso de ciências contábeis, o seu preço é
muitíssimo menor do que o das Requerentes, o que leva a concluir que seu público é
distinto do das Requerentes. Excluindo o Grupo Unip, o mercado passa a ter três
players e, dessa forma, a operação gera duopólio. Sem mais delongas, para os cursos
de (28) ciências contábeis e (29) direito, a operação suscita preocupações
concorrenciais.
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247. Por fim, em (30) administração, verifica-se o mercado contempla cinco players:
Kroton (IGC=3), Estácio (IGC=3), Unip, com duas IES, FABRAN (IGC=2) e
FESAM (não disponibilizado o valor do IGC), CEAP (IGC=3) e INMES (IGC=2).
248. A FABRAN e INMES não considero como rivais efetivas porque, conforme já
mencionado, IGC está abaixo do que é considerado como satisfatório pelo MEC.
Além disso, também não considero a FESAM como concorrente dado que o valor da
sua mensalidade nesse curso é muitíssimo menor do que o das Requerentes, atuando
assim em outro nicho de mercado. Assim, excluindo o Grupo Unip e a INMES do
mercado, restam três players. Ou seja, a operação gera um duopólio. Dessa forma,
entendo que em (30) administração, a operação gera preocupações
concorrenciais.
249. Diante do exposto, em Macapá, entende-se que nos 7 cursos a operação gera
preocupações concorrenciais.
6.2.1.6 Niterói
250. Em Niterói, há 17 cursos nos quais as participações conjuntas da Kroton e da
Estácio não passaram dos critérios de possibilidade de exercício de poder de mercado:
(i) administração, (ii) arquitetura e urbanismo, (iii) ciências contábeis, (iv) direito, (v)
enfermagem, (vi) engenharia civil, (vii) engenharia de produção, (viii) engenharia
elétrica, (ix) engenharia mecânica, (x) fisioterapia, (xi) formação de professor
português, (xii) formação de professor língua estrangeira moderna, (xiii) gestão
ambiental, (xiv) gestão de pessoal, (xv) jornalismo, (xvi) publicidade e propaganda,
(xvii) turismo. Com objetivo de facilitar a explanação sobre esses mercados
relevantes, a Tabela 49 mostra as participações de mercado.
Tabela 49 - Participações de mercado nos 17 cursos em Niterói
Administração
KROTON
30%
ESTACIO
16%
UNILASALLE 22%
UNIVERSO
16%
CAND MENDES 15%
FAMATH
1%
Total
Engenharia Produção
KROTON
33%
ESTACIO
19%
UNIVERSO
21%
CAND MENDES 17%
UNILASALLE 10%
Total
Gestão Ambiental
KROTON
99%
ESTACIO
1%

Graduação Presencial - Niterói - Inep 2015
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Direito
KROTON 65%
KROTON
24%
KROTON
17%
ESTACIO 35%
ESTACIO
36%
ESTACIO
35%
UNILASALLE 24%
CAND MENDES 27%
CAND MENDES 16%
UNILASALLE 11%
UNIVERSO
10%

Enfermagem
KROTON 53%
ESTACIO 35%
UNIVERSO 12%

Enegenharia Elétrica
KROTON 78%
ESTACIO 22%

Engenharia Mecânica
KROTON
63%
ESTACIO
37%

Fisioterapia
KROTON
46%
ESTACIO
38%
UNIVERSO
16%

Gestão de pessoal
KROTON 84%
ESTACIO 16%

Jornalismo
KROTON
54%
ESTACIO
36%
UNIVERSO
10%

Publicidade&Propaganda
Turismo
KROTON
33%
KROTON 84%
ESTACIO
58%
ESTACIO 16%
UNIVERSO
10%

Engenharia Civil
KROTON
46%
ESTACIO
39%
UNIVERSO
10%
UNILASALLE 6%

Form. Professor Português Form. Prof. Língua Estrangeira
KROTON 11%
KROTON
78%
ESTACIO 89%
ESTACIO
22%

Total

Fonte: Inep, 2015.

251. Cabe destacar, com base no Inep 2015, a Estácio deixou de atuar, em Niterói, nos
cursos de (1) ciência da computação, e (2) marketing e propaganda, os quais foram
analisados pela SG. Por isso, não serão estudados no presente voto.
72

252. Como no caso de Campo Grande e Macapá, a SG analisou conjuntamente todos
dos mercados (o qual discordo). Segundo a SG, não há rivalidade em Niterói dado
que: (i) a quantidade de mercados em que as Requerentes são monopolistas, (ii) a
elevada participação nos demais mercados em que constam outros competidores, (iii)
as mensalidades da Kroton e da Estácio são as mais altas nos mercados e próximas,
sugerindo que a principal concorrente da Kroton é a Estácio. Assim, a operação faz
com que a Kroton adquira a sua principal rival, passando a deter 66% de todos os
alunos matriculados em cursos de graduação em IES privadas em Niterói (iv)
presença de poucos rivais para contestar um possível exercício de poder de mercado.
253. De fato, é o município que gera maiores concentrações no mercado, o que era de
se esperar devido a forte atuação da Estácio e da Anhanguera em Niterói. Acompanho
o entendimento da SG de que esse município é problemático dado a quantidade de
monopólios que a operação irá gerar: dos 17 cursos, a operação irá gerar 8
monopólios. Além disso, irá gerar 4 duopólios. Em todos os mercados, as Requerentes
terão mais de 50% de participação de mercado, exceto em administração.
254. Entendo que somente os cursos de administração, direito e engenharia de
produção poderia haver dúvida sobre a existência de rivalidade. Contudo, dado que
haverá problemas em mais de 80% dos cursos em Niterói que não passaram pelos
critérios de possibilidade de exercício de poder de mercado, adoto uma posição
extremamente conservadora e irei considerar que nesses cursos também não há
rivalidade.
255. Dessa forma, entendo que nos cursos, (31) administração, (32) arquitetura e
urbanismo, (33) ciências contábeis, (34) direito, (35) enfermagem, (36)
engenharia civil, (37) engenharia de produção, (38) engenharia elétrica, (39)
engenharia mecânica, (40) fisioterapia, (41) formação de professor português,
(42) formação de professor língua estrangeira moderna, (43) gestão ambiental,
(44) gestão de pessoal, (45) jornalismo, (46) publicidade e propaganda, (47)
turismo não há rivalidade.
256. Diante do exposto, em Niterói, entende-se que a operação irá gerar problemas
concorrências nos 17 cursos.
6.2.1.7 Ribeirão Preto
257. Em Ribeirão Preto, há 04 cursos nos quais as participações conjuntas da Kroton e
da Estácio não passaram dos critérios de possibilidade de exercício de poder de
mercado: (i) ciências contábeis, (ii) engenharia de produção, (iii) administração e (iv)
ciência da computação. Os dois últimos cursos não foram analisados pela SG, pois o
presente voto utiliza os dados Inep 2015, em vez de Inep2014. Com objetivo de
facilitar a explanação sobre esses mercados relevantes, a Tabela 50 mostra as
participações de mercado.
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Tabela 50 - Participações de mercado nos cursos de ciências contábeis e
engenharia de produção em Ribeirão Preto
Graduação Presencial - Ribeirão Preto - Inep 2015
Ciências Contábeis
Engenharia de Produção
KROTON
25%
KROTON
29%
ESTACIO
6%
ESTACIO
4%
UNIP
26%
UNIESP
28%
CUML
21%
UNAERP
22%
UNIESP
18%
UNIP
10%
REGES
4%
CUML
7%
Total
100%
100%

Fonte: Inep, 2015.

258. Em (48) ciências contábeis e (49) e engenharia de produção, analisando as
características de cada IES, os valores das mensalidades e a evolução do market share
desde 2010 até a 2014, a SG concluiu que há rivalidade nesses cursos. Acompanho o
entendimento da SG, de que a operação não suscita preocupações concorrenciais
nesses dois mercados.
259. Além desses 2 mercados analisados pela SG, “surgiram” mais dois novos
mercados, com os dados do Inep 2015, conforme Tabela 51, a saber, (i) administração,
e (ii) ciência da computação.
Tabela 51 - Participações de mercado nos cursos de ciências administração e
ciência da computação em Ribeirão Preto
Graduação Presencial - Ribeirão Preto - Inep 2015
Administração
Ciência da Computação
KROTON
20%
KROTON
25%
ESTACIO
10%
ESTACIO
16%
UNIP
17%
UNIP
47%
CUML
16%
CBM
12%
UNIESP
15%
UNAERP
11%
REGES
6%
CBM
5%
Total
100%
100%

Fonte: Inep, 2015.

260. Para fazer uma análise melhor desses dois mercados, o ideal seria que houvesse o
valor das mensalidades praticadas pelas IES para avaliar quais players poderiam ser
considerados como rivais efetivas. A análise será resumida a simples observação dos
market share e das informações dos players que podem ser “aproveitadas” da análise
dos outros cursos e aplicadas no presente mercado.
261. Em (50) administração, provavelmente há rivalidade. É um mercado
reativamente pulverizado. Tem a presença de vários players, como Unip, CUML,
UNIESP, UNAERP, REGES e CBM.
262. Em (51) ciência da computação, provavelmente há rivalidade, pois mesmo
após a operação, a Unip segue líder nesse mercado. Além disso, tem a CBM, centro
universitário relevante em Ribeirão Preto.
263. Dessa forma, entendo que em Ribeirão Preto, a operação não irá gerar
preocupações concorrenciais.
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6.2.1.8 Santo André
264. Em Santo André, há 08 cursos nos quais as participações conjuntas da Kroton e
da Estácio não passaram dos critérios de possibilidade de exercício de poder de
mercado: (i) administração, (ii) administração de redes, (iii) análise e
desenvolvimento de sistemas, (iv) gestão de recursos humanos, (v) gestão financeira,
(vi) gestão logística, (vii) marketing e propaganda, (viii) pedagogia. Com objetivo de
facilitar a explanação sobre esses mercados relevantes, a Tabela 52 mostra as
participações de mercado.
Tabela 52 - Participações de mercado nos 8 cursos de Santo André em 2015
Administração
KROTON
46%
ESTACIO
6%
CUFSA
24%
UNIESP
12%
ESAGS
10%
FOCO
2%
Total
100%
Gestão Financeira
KROTON
73%
ESTACIO
24%
UNIESP
3%
Total

100%

Graduação Presencial - Santo André - Inep 2015
Administração de redes
Anal Desenv Sistemas
KROTON
75%
KROTON
63%
ESTACIO
25%
ESTACIO
12%
FATEP
19%
UNIESP
6%

100%
Gestão Logística
KROTON
77%
ESTACIO
10%
CUFSA
11%
UNIESP
3%
100%

Gestão de RH
KROTON
68%
ESTACIO
22%
UNIESP
9%
FATEJ
0%

100%
100%
Marketing&Propaganda
Pedagogia
KROTON
75%
KROTON
64%
ESTACIO
25%
ESTACIO
6%
UNIESP
19%
CUFSA
11%
100%
100%

Fonte: Inep, 2015.

265. Cabe destacar, com base no Inep 2015, a Estácio deixou de atuar, em Santo André,
no curso de negócios internacionais, por isso, não será analisado no presente voto.
Para conhecimento, este era um mercado no qual a operação iria gerar um monopólio.
266. Como no caso de Campo Grande, Macapá e Niterói , a SG analisou conjuntamente
todos dos mercados (o qual discordo). Segundo a SG, não há rivalidade em Santo
André, dado que: (i) haverá monopólio em três mercados (em 2015, são em dois, dado
que a Estácio não atua mais em negócios internacionais), (ii) em 2014, nos cursos de
análise e desenvolvimento de sistemas, gestão de recursos humanos, gestão financeira
e gestão logística as Requerentes teriam participação conjunta maior do que 80% (em
2015, o primeiro cursos teria participação menor do que 80%), (iii) em 2014, Santo
André contava com 35.054 alunos, a Kroton, 22.210, e a Estácio, com 911 alunos, ou
seja, a Kroton, com a operação passaria a deter 66% do total de alunos matriculados
em graduação presencial no município, e (iv) nos cursos de administração, análise e
desenvolvimento de sistemas e pedagogia, a SG considerou a rivalidade insuficiente
dado que as IES rivais foram consideradas de pequeno porte.
267. Conforme já mencionado, entendo que uma análise conjunta não seria a mais
correta. Dito isso, será feita a análise dos mercados relevantes.
268. Em (52) administração de redes e (53) marketing & propaganda não há
rivalidade. A operação irá gerar um monopólio. Em (54) gestão financeira, a
operação irá gerar um duopólio, o que também gera preocupações concorrenciais.
269. Em (55) análise e desenvolvimento de sistemas e (56) gestão de recursos
humanos, percebe-se que nesses dois mercados constam os mesmos 4 players:
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Kroton, por meio da Anhanguera (IGC=3) e da UniABC (IGC=3), Estácio (IGC=3),
Uniesp (IGC=3) e FATEP (IGC=4).
270. Para análise da rivalidade desse mercado é interessante analisar os dados trazidos
pela SG relacionados aos valores das mensalidades cobradas pelas IES nesses três
cursos, conforme Tabela 53.
[Acesso restrito ao Cade]
Tabela 53 - Preço médio dos cursos de análise e desenvolvimento de sistemas e
gestão de recursos humanos em Santo André
Fonte: Parecer SG

271. Pela análise das mensalidades, verifica-se que em gestão de RH, a Kroton e a
Estácio são concorrentes próximas. O mesmo não pode ser dito no curso de análise e
desenvolvimento de sistemas, porque a Estácio não disponibilizou esses valores.
Mesmo assim, pode-se confirmar que a UNIESP atua em um nicho de mercado
diferentes: as suas mensalidades são as maiores. Com relação a FATEP, de acordo
com os dados, entendo que é uma rival efetiva: os seus preços são bem menores que
as demais, e sua qualidade é maior (IGC=4), contudo tem uma participação pequena
dos dois cursos (em gestão de recursos humanos, há somente 5 alunos, por isso, a
participação deu “0%”).
272. De todo modo, se considerasse a FATEP como rival e excluindo a UNIESP, a
operação geraria um duopólio que, conforme exaustivamente já comentado, gera
desconforto. Por isso, em (55) análise e desenvolvimento de sistemas e (56) gestão
de recursos humanos a operação gera preocupações concorrenciais.
273. Em (55) gestão logística e (56) pedagogia, percebe-se que nesses dois mercados
constam os mesmos 4 players: Kroton, por meio da Unia (IGC=3) e da UniABC
(IGC=3), Estácio (IGC=3), Uniesp (IGC=3) e CUFSA (IGC=3). Para análise da
rivalidade desse mercado é interessante analisar os dados trazidos pela SG
relacionados aos valores das mensalidades cobradas pelas IES nesses três cursos,
conforme Tabela 54.
[Acesso restrito ao Cade]
Tabela 54 - Preço médio dos cursos de gestão logística e pedagogia em Santo André
Fonte: Inep, 2015.

274. Em (57) gestão logística, pode-se afirmar que a Unesp atua em outro nicho de
mercado, com preços médios das mensalidades bem maiores que os demais players
do mercado. Excluindo este player, o mercado passa a ter somente três players e, com
a operação um duopólio. Logo, este mercado suscita preocupações concorrenciais.
275. Em (58) pedagogia, pelos preços depreende-se que há dois nichos de mercado. O
primeiro, com a Kroton e a CUFSA, e o segundo, com a Estácio e a Uniesp. Entendo
que, neste mercado, a Estácio não era uma rival efetiva da Kroton. Contudo, adotando
uma posição extremamente conservadora, levando em conta que a Uniesp não é uma
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rival efetiva da Kroton e a elevada participação conjunta da Kroton e da Estácio,
concluirei que a operação gera preocupações concorrenciais neste mercado.
276. Por último, em (59) administração, é o curso com mais plyers, 6 no total: Kroton
(IGC=3), Estácio (IGC=3), Uniesp (IGC=3), CUFSA (IGC=3), ESAGS (IGC=4) e
FOCO(não informado o IGC). Para análise da rivalidade desse mercado é interessante
analisar os dados trazidos pela SG relacionados aos valores das mensalidades
cobradas pelas IES nesses três cursos, conforme Tabela 55.
[Acesso restrito ao Cade]
Tabela 55 - Preço médio do curso de administração em Santo André
Fonte: Parecer SG.

277. Pela análise dos preços, pode-se afirmar que a Uniesp e a ESAGS atuam em outro
nicho de mercado. Recalculando o market share sem esses dois players, a Kroton
mais a Estácio passariam a ter 66%, seguida da CUFSA, com 31% e a FOCO, com
3%. Segundo informações do Inep 2015, a FOCO tinha apenas um curso, com um
total de 90 alunos. Logo, possivelmente esta IES não seria capaz de absorver uma
parte da demanda total desse curso (em 2015, 4.401), caso as Requerentes
aumentassem o preço. Dessa forma, excluindo esta IES, o mercado contempla de fato
três players e com a operação gerará um duopólio.
278. Diante do exposto, entendo que a operação gera preocupação concorrencial nos
8 cursos de Santo André.
6.2.1.9 São Paulo
279. Em São Paulo, há somente um curso nos qual as participações conjuntas da Kroton
e da Estácio não passaram dos critérios de possibilidade de exercício de poder de
mercado: desenho de moda. A Tabela 56 apresenta as participações de mercado desse
curso.
Tabela 56 - Participações de mercado no curso de desenho de moda em São Paulo
Graduação Presencial - São Paulo - Inep 2015
Desenho de Moda
KROTON
42%
ESTACIO
5%
IED SP
21%
DRUMMOND
16%
UNIP
13%
FAM
3%
FPA
1%
Total
100%

Fonte: Inep, 2015.

280. Em (60) desenho de moda, a SG concluiu que a operação não suscita maiores
preocupações concorrenciais, em termos da rivalidade, porque: (1) baixa participação
da Estácio, com ∆HHI apesar de maior do que 100, é menor do que 200, (2) presença
de players relevantes no mercado (exceto IED, que tau em outro nicho de mercado).
281. Sigo entendimento da SG e entendo que em São Paulo a operação não irá gerar
maiores preocupações concorrenciais.
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6.2.1.10 Salvador
282. Em Salvador, há somente um curso no qual as participações conjuntas da Kroton
e da Estácio não passaram dos critérios de possibilidade de exercício de poder de
mercado: farmácia. A Tabela 57 apresenta as participações de mercado desse curso.
Tabela 57 - Participações de mercado no curso de farmácia em Salvador
Graduação Presencial - Salvador - Inep 2015
Farmácia
KROTON
20%
ESTACIO
24%
FTC
24%
FAC DOM PEDRO II
18%
LAUREATE
9%
DEVRY
3%
SER
2%
Total
100%

Fonte: Inep, 2015.

283. Em (61) farmácia, a SG concluiu que a operação não suscita maiores
preocupações concorrenciais, em termos da rivalidade, porque diferentes dos outros
municípios, em Salvador as Requerentes possuem concorrentes com forte atuação
local, ligados a grupos com atuação nacional que concorrem nacionalmente com as
Requerentes.
284. Sigo entendimento da SG e entendo que em Salvador a operação não irá gerar
maiores preocupações concorrenciais
6.2.1.11 São José
285. Em São José, há sete cursos nos quais as participações conjuntas da Kroton e da
Estácio não passaram dos critérios de possibilidade de exercício de poder de mercado:
(i) administração, (ii) ciências contábeis, (iii) direito, (iv) enfermagem, (v) engenharia
de produção, (vi) fisioterapia, (vii) publicidade & propaganda. A Tabela 58 apresenta
as participações de mercado desse curso.
Tabela 58 - Participações de mercado nos sete cursos em São José
Administração
KROTON
17%
ESTACIO
55%
UNIP
23%
ACAFE
5%
Total
Engenharia de
KROTON
ESTACIO
Total

100%
produção
23%
78%
100%

Graduação Presencial - São José - Inep 2015
Ciências Contábeis
Direito
KROTON
24%
KROTON
18%
ESTACIO
31%
ESTACIO
34%
UNIP
44%
ACAFE
23%
UNIP
25%
100%
Fisioterapia
KROTON
12%
ESTACIO
55%
UNIP
34%
100%

100%
Publicidade&propaganda
KROTON
20%
ESTACIO
80%

Enfermagem
KROTON
14%
ESTACIO
62%
UNIP
24%

100%

100%

Fonte: Inep, 2015.

286. Como no caso de Campo Grande, Macapá, Niterói e Santo André, a SG analisou
conjuntamente todos dos mercados (o qual discordo). Segundo a SG, não há
rivalidade em São José, dado que: (i) em 2014, São José contava com 11.128 alunos,
a Kroton, 2.147, e a Estácio, com 5.467 alunos, ou seja, a Kroton, com a operação
passaria a deter 68,5% do total de alunos matriculados em graduação presencial no
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município, (ii) haverá dois monopólios, (iii) participações de mercado nos demias
mercados são elevadas, (iv) há somente uma rival efetiva, a Unip, (v) as mensalidades
cobradas pelas Requerentes são as mais elevadas, ou seja, as Requerentes já possuíam
posicionamento de mercado superior a da Unip, potencializado os riscos de aumento
das mensalidades da Kroton após a operação.
287. Conforme já mencionado, entendo que uma análise conjunta não seria a mais
correta. Dito isso, será feita a análise dos mercados relevantes.
288. Em (62) engenharia de produção e (63) publicidade & propaganda não há
rivalidade. A operação irá gerar monopólio. Em (64) ciências contábeis, (65)
enfermagem, e (66) fisioterapia, a operação irá gerar duopólio. Dessa forma,
entendo que para estes mercados a operação gera preocupações concorrências.
289. Em (67) administração e (68) direito, percebe-se que nesses dois mercados
constam os mesmos 4 players: Kroton, (IGC=2), Estácio (IGC=2), Unip (IGC=3) e
ACAFE (IGC=4). Para análise da rivalidade desse mercado é interessante analisar os
dados trazidos pela SG relacionados aos valores das mensalidades cobradas pelas IES
nesses três cursos, conforme Tabela 59.
[Acesso restrito ao Cade]
Tabela 59 - Preço médio dos cursos de administração e direito em São José
Fonte: Parecer SG.

290. Pela análise dos preços médios, verifica-se que em ambos os mercados a FASC
da Unip não atua no mesmo nicho de mercado da Kroton e da Estácio. Quanto à
ACAFE, mesmo não havendo preços disponíveis, possivelmente também atue em
outro nicho de mercado, dada a diferença do IGC das Requerentes (=2) com relação
ao da ACAFE (=4). Desse modo, excluindo a FASC e a ACAFE, o mercado conta de
fato com três players, que com a operação será reduzido a dois. Assim, considero que
nos cursos de administração e de direito há rivalidade insuficiente.
291. Diante do exposto, entendo que a operação gera preocupação concorrencial nos
7 cursos de São José.
6.2.1.12 São Luís
292. Em São Luís, há seis cursos nos quais as participações conjuntas da Kroton e da
Estácio não passaram dos critérios de possibilidade de exercício de poder de mercado:
(i) administração, (ii) ciências contábeis, (iii) enfermagem, (iv) engenharia de
produção, (v) engenharia civil, e (vi) formação de professor de educação física. Os
dois últimos cursos não foram analisados pela SG, pois o presente voto utiliza os
dados Inep 2015, em vez de Inep2014 A Tabela 60 apresenta as participações de
mercado dos cursos.
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Tabela 60 - Participações de mercado nos seis cursos em São Luís
Graduação Pre se ncial - São Luís- Ine p 2015
Administração
Ciê ncias Contábe is
Enfe rmagem
KROTON
31%
KROTON
37%
KROTON
36%
ESTACIO
21%
ESTACIO
8%
ESTACIO
27%
UNICEUMA
22%
UNICEUMA 23%
UNICEUMA
15%
UNIP
9%
FACAM-MA 14%
IFES
8%
FACAM-MA
7%
UNDB
9%
CEST
8%
UNDB
5%
UNIP
9%
FACAM-MA
5%
CEST
3%
SER
1%
FGV
1%
Total
100%
100%
100%
Enge nharia de Produção
Enge nharia Civil
Form Prof Educ Física
KROTON
62%
KROTON
29%
KROTON
6%
ESTACIO
9%
ESTACIO
5%
ESTACIO
66%
UNICEUMA
15%
UNICEUMA 45%
UNICEUMA
29%
UNDB
10%
UNDB
13%
FACAM-MA
3%
SER
7%
DEVRY
1%
DEVRY
2%
Total
100%
100%
100%

Fonte: Inep, 2015.

293. Nesse município, dado que a SG fez uma análise exaustiva para cada um dos
mercados separadamente, com base na evolução do market share de 2010 a 2014, no
IGC e nos preços praticados pelas IES no mercado, sigo-a no entendimento. Como
não cabe repetir aqui no presente voto análise detalhada empreendida pela SG,
apresento as conclusões alcançadas nas quais mantenho o mesmo entendimento:
(i) Em (69) administração, a despeito da quantidade de concorrentes no
município, Kroton e Estácio são rivais muito próximos, rivalizando ao
longo dos anos pelo mercado, competição essa que pode ser arrefecida
consideravelmente em caso de aprovação desta operação;
(ii) Em (70) ciências contábeis, muito embora a participação de mercado das
Requerentes tenha somado 46% em 2014, nota-se que desde 2011 as
partes, perderam, conjuntamente, 15% de participação de mercado,
especialmente para a Uniceuma. Assim, diante das evidências obtidas,
entende-se que neste mercado há rivalidade;
(iii)Em (71) enfermagem, há uma maior proximidade em termos de valores
das mensalidades entre todos os players, embora a Kroton pratique o maior
valor, seguido da IFES e da própria Estácio. Ainda assim, as Requerentes
têm crescido consistentemente, o que denota incapacidade dos demais
concorrentes em rivalizar com ambas mesmo antes da operação;
(iv) Em (72) engenharia de produção, considerando não apenas a elevada
participação da Kroton, mas a incapacidade dos demais concorrentes em
rivalizar com a empresa, sobretudo após a união com a Estácio, há
problemas concorrências neste mercado.
294. Além desses 4 mercados analisados pela SG, “surgiram” mais dois novos
mercados, com os dados do Inep 2015, a saber, (i) engenharia civil, e (ii) formação de
professor de educação física. Para fazer uma análise melhor desses dois mercados, o
ideal seria que houvesse o valor das mensalidades praticadas pelas IES para avaliar
quais players poderiam ser considerados como rivais efetivas. A análise será resumida
a simples observação dos market share e das informações dos players que podem ser
“aproveitadas” da análise dos outros cursos e aplicadas no presente mercado.
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295. Em (73) engenharia civil, provavelmente há rivalidade. É um mercado
reativamente pulverizado. Tem a presença da UNICEUMA, importante player local
(§432). Entretanto, como falta dados para fazer uma análise pormenorizada deste
mercado e visto que em São Luís já existe outros cursos com problemas
concorrenciais e a aplicação do remédio engloba o município, e não somente um
determinado curso, por economia processual e adotando uma posição extremamente
conservadora, considero que este curso tem problemas concorrenciais.
296. Em (74) formação de professor de educação física, provavelmente há
rivalidade, a operação irá gerar um duopólio, logo há preocupações concorrências
neste mercado.
297. Diante do exposto, entendo que a operação gera preocupação concorrencial nos
6 cursos me São Luís.
6.2.1.13 Feira de Santana
298. Em Feira de Santana, há somente um curso no qual as participações conjuntas da
Kroton e da Estácio não passaram dos critérios de possibilidade de exercício de poder
de mercado: (75) enfermagem. A Tabela 61 apresenta as participações de mercado
desse curso.
Tabela 61 - Participações de mercado em enfermagem em Feira de Santana
Graduação Presencial - Feira de Santana - Inep 2015
Enfermagem
KROTON
22%
ESTACIO
8%
FAT
33%
FTC
23%
FAN
13%
Total
100%

Fonte: Inep, 2015.

299. Esse município não foi analisado pela SG, pois segundo Inep 2014, a participação
da Kroton e da Estácio não passavam os 30%. Conforme já mencionado, para fazer
uma análise melhor desse mercado, o ideal seria que houvesse o valor das
mensalidades praticadas pelas IES para avaliar quais players poderiam ser
considerados como rivais efetivas. A análise será resumida a simples observação dos
market share.
300. Pelo market share, pode-se concluir que é um mercado com players com
participações relevantes. A FAT é a líder mesmo após a operação, seguida da FTC e
da FAN. Com esse retrato, possivelmente há rivalidade neste mercado. Além disso, o
número total de alunos do curso de enfermagem (2.448 alunos) representa menos de
15% do total de alunos de IES privadas no município de Feira de Santana (19.030
alunos). Por essas razões, entendo que é pouco provável que haja exercício de poder
de mercado por parte das Requerentes, neste mercado.
301. Diante do exposto, entendo que a operação não gera preocupação concorrencial
em Feira de Santana.
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6.2.1.14 Conclusão da rivalidade da graduação presencial
302. Diante do que foi apresentado na análise de rivalidade nos mercados de graduação
presencial, concluiu-se que os seguintes mercados apresentaram problemas
concorrências, conforme Tabela 62:
Tabela 62 - Mercados relevantes da graduação presencial que não passaram
pelos critérios da probabilidade de exercício de poder de mercado
#
(i)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
(ii)
14
15
16
17
18
19
20
(iii)
21
22
23
24
25
26
27
28
(iv)
29

Município x curso
Campo Grande/ MS
Administração
Análise Desenv de Sistemas
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Farmácia
Fisioterapia
Gestão de Recursos Humanos
Publicidade e Propaganda
Engenharia Ambiental
Jornalismo
São José/ SC
Administração
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
Engenharia de Produção
Fisioterapia
Publicidade e propaganda
Santo André/ SP
Administração
Administração de Redes
Análise Desenv de Sistemas
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Financeira
Gestão Logística
Marketing e propaganda
Pedagogia
Belo Horizonte/MG
Administração de Redes

#
(v)
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
(vi)
47
48
49
50
51
52
53
(vii)
54
55
56
57
58
(viii)
59

Município x curso
Niterói/ RJ
Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Fisioterapia
Formação prof português
Formação de prof língua estrangeira
Gestão Ambiental
Gestão de Pessoal
Jornalismo
Publicidade e Propaganda
Turismo
Macapá/ AP
Administração
Administração de Redes
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
Fisioterapia
Psicologia
São Luis/ MA
Administração
Enfermagem
Engenharia de produção
Formação de prof de educação física
Engenharia Civil
Brasília/DF
Formação de professor de matemática

Fonte: Inep, 2015.

303. Dessa forma, com a operação gera sobreposição em 141 mercados relevantes
(curso x município), os quase após aplicação dos critérios de possibilidade de poder
de mercado (participação conjunta maior do que 30 % e HHI maio do que 100) após
dos mercados sobrepostos com a operação passou a ser 75, e após a análise de
probabilidade passou a ser 59, conforme pode ser visto na Tabela 63.
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Tabela 63 - Resumo da análise dos mercados relevantes da graduação presencial
após critérios de possibilidade e probabilidade

304. Cabe destacar que os municípios de Brasília e de Belo Horizonte serão tratados
como problemáticos, mesmo que a relação entre o número de alunos dos cursos de
formação de professor de matemática em Brasília e de administração de redes em
Belo Horizonte e o número total de alunos do respectivo município seja muito
pequena, menor do que 0,5%, conforme pode ser visto na Tabela 64.
Tabela 64 - Percentual dos alunos nos mercados relevantes problemáticos com
relação ao número total de alunos do respectivo município.

Fonte: Inep, 2015. Elaboração própria.
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6.2.2 Pós-Graduação lato sensu presencial
305. Conforme visto em possibilidade, há 12 mercados relevantes (áreas temáticas x
município), relativos aos seguintes municípios: (1) Macapá, (2) São Luís, (3) Belo
Horizonte, (4) Campo Grande, (5) Niterói, (6) São José, (7) Ribeirão Preto, e (8) Santo
André. Será apresentado de forma resumida a análise dos mercados de cada um desses
municípios.
6.2.2.1 Macapá
306. Em Macapá, há duas áreas temáticas que geram preocupações concorrenciais: (i)
“ciências, matemática e computação”, na qual com a operação gerará concentração
de 90-100%, e (ii) “ciências sociais, negócios e direito”, com 80%-90% de
concentração.
307. O primeiro mercado não há rivalidade, dado que há somente a Kroton e a Estácio
neste mercado. Já com relação ao segundo mercado, há somente mais um concorrente,
o Instituto de Pós-Graduação e Graduação (IPOG). A SG não o considerou como um
rival efetiva dado que se trata de uma IES de pequeno porte, com participação
reduzida de mercado em comparação às Requerentes e com atuação limitada a cursos
de pós-graduação em Macapá (§473). Acompanho entendimento da SG.
308.

Dessa forma, não há rivalidade nos dois mercados relevantes de Macapá.

6.2.2.2 São Luís
309. Em São Luís, há somente uma área temática que gera preocupação concorrencial:
“ciências sociais, negócios e direito”, na qual com a operação gerará concentração
de 40-50%.
310. A SG entendeu que há rivalidade neste mercado pelas seguintes razões: (i) o
mercado conta com concorrentes relevantes como a Uninassau, Uniceuma, UNDB,
além de outras IES de pequeno porte, (ii) Uninassau e Uniceuma sõa IES de grande
porte na região, e (iii) Uninassau, leia-se SER Educacional, faz parte de um grupo
com atuação nacional (§474). Acompanho entendimento da SG.
311.

Dessa forma, há rivalidade no mercado relevante de São Luís.

6.2.2.3 Belo Horizonte
312. Em Belo Horizonte, há somente uma área temática que gera preocupação
concorrencial: “saúde e bem-estar”, na qual com a operação gerará concentração de
30-40%.
313. A SG entendeu que há rivalidade neste mercado pelas seguintes razões: (i) o
mercado conta com concorrentes relevantes como a UNA, UNIBH, IPOG,
FACSETE, FACSPAR e Newton Paiva, e (ii) a UMA e a UNIBH, leia-se Ânima
Educacional, pertencem a um grupo de atuação nacional (§475). Acompanho
entendimento da SG.
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314.

Dessa forma, há rivalidade no mercado relevante de Belo Horizonte.

6.2.2.4 Campo Grande
315. Em Campo Grande, há somente uma área temática que gera preocupação
concorrencial: “ciências sociais, negócios e direito”, na qual com a operação gerará
concentração de 50-60%.
316. A SG entendeu que há rivalidade neste mercado pelas seguintes razões: (i) o
mercado conta com concorrentes relevantes na região como a IPOG e a Dom Bosco,
e (ii) a IPOG possui mais alunos no total do que a Kroton e a Estácio (§§478 e 479).
Acompanho entendimento da SG.
317.

Dessa forma, há rivalidade no mercado relevante de Campo Grande

6.2.2.5 Niterói
318. Em Niterói, há duas áreas temáticas que geram preocupações concorrenciais: (i)
“saúde e bem-estar”, na qual com a operação gerará concentração de 90-100%, e
(ii) “ciências sociais, negócios e direito”, com 80%-90% de concentração.
319. Em cada mercado há apenas um rival remanescente, Unilnassale a Famth,
respectivamente, com participações de 5-15%. Segundo a SG, em um mercado tão
concentrado, com apenas três concorrentes, a concentração de dois players relevantes
é preocupante, sobretudo quando se chega ao patamar de concentração alcançado
(§482). Acompanho entendimento da SG.
320.

Dessa forma, não há rivalidade nos dois mercados relevantes de Niterói.

6.2.2.6 São José
321. São José, há somente uma área temática que gera preocupação concorrencial,
“ciências sociais, negócios e direito”, na qual com a operação gerará concentração
de 50-60%.
322. A SG entendeu que há rivalidade neste mercado pelas seguintes razões: (i) o
mercado conta com concorrentes relevantes como a Univali, Facespi, e Unip e (ii)
Unip pertence a um grupo de atuação nacional, e (iii) a concentração é elevada devido
à Estácio. A Kroton tem participação muito pequena neste mercado, 0-5% (§484).
Acompanho entendimento da SG.
323. Dessa forma, devido a pequena participação da Kroton no mercado, a operação
não altera as condições competitivas de maneira significativa no mercado relevante.
Logo, a operação não gera preocupações concorrenciais em São José, no tocante
à pós-graduação presencial.
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6.2.2.7 Ribeirão Preto
324. Em Ribeirão Preto, há duas áreas temáticas que geram preocupações
concorrenciais: (i) “engenharia, produção e construção”, na qual com a operação
gerará concentração de 20-30%, e (ii) “ciências sociais, negócios e direito”, com
70-80% de concentração.
325. No primeiro mercado, há concorrentes com participações relevantes, como a
Unip, SenacSP e Unaerp. Com relação ao segundo mercado, a concentração é elevada
devido à Estácio. A Kroton tem participação muito pequena neste mercado, 0-5% (§§
487 e 488). Acompanho entendimento da SG.
326. Dessa forma, como (i) há rivalidade no mercado de “engenharia, produção e
construção”, e (ii) há pequena participação da Kroton no mercado, e, por isso, a
operação não altera as condições competitivas de maneira significativa em “ciências
sociais, negócios e direito”, a operação não gera preocupações concorrenciais em
Ribeirão Preto, no tocante à pós-graduação presencial.
6.2.2.8 Santo André
327. Em Santo André, há somente uma área temática que gera preocupação
concorrencial: “ciências sociais, negócios e direito”, na qual com a operação gerará
concentração de 60-70%. Nesse mercado, há somente uma IES concorrente, a
SenacSP, com participação significativamente inferior às partes individualmente
antes da operação (§491). Acompanho entendimento da SG.
328.

Dessa forma, não há rivalidade no mercado relevante em Santo André.

6.2.2.9 São José do Campos
329. Em São José dos Campos, há somente uma área temática que gera preocupação
concorrencial, “saúde e bem-estar”, na qual com a operação gerará concentração de
30-40%.
330. A SG entendeu que há rivalidade neste mercado dado que há concorrentes, tais
como a Facsete, Inesp, Unip com participações superiores às da Kroton, de 0-5%.
Acompanho entendimento da SG.
331. Dessa forma, devido a pequena participação da Kroton no mercado, a operação
não altera as condições competitivas de maneira significativa no mercado relevante.
Logo, a operação não gera preocupações concorrenciais em São José dos
Campos, no tocante à pós-graduação presencial.
6.2.2.10 Conclusão da rivalidade na pós-graduação lato sensu presencial
332. Os seguintes mercados relevantes suscitam preocupações concorrências com a
operação: em Macapá, (1) ciências sociais, negócios e direito, (2) ciências,
matemática e computação; em Niterói, (3) ciências sociais, negócios e direito, (4)
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saúde e bem-estar; em Santo André, (5) ciências sociais, negócios e direito. A
Tabela 65 apresenta de forma resumida a conclusão deste item.
Tabela 65 - Resumo da análise dos mercados relevantes da pós-graduação lato
sensu presencial após critérios de possibilidade e probabilidade

6.2.3 Graduação EAD
333. Conforme visto em possibilidade, há 583 mercados relevantes (curso x
município), com base no Inep 2015. Esse número difere do da SG, de 527 mercados,
porque foram utilizados os dados do Inep 2014.
334. Nesse mercado, a SG dispensou uma análise pormenorizada dos mercados
relevantes (§529) porque como no AC da Kroton e Anhanguera (2013)47 teve como
remédio a venda da Uniassselvi, com 92 mil alunos, não seria mais possível a Kroton
comprar qualquer outro ativo no EAD, ainda mais no presente caso no qual a Estácio
possui muito mais alunos, 108 mil, que a Uniasselvi.
335. Como não houve alteração do cenário que pudesse levar a conclusão diferente da
que foi alcançada em 2014 (§532), a compra da Estácio pela Kroton seria prejudicial
à concorrência. A provação do presente AC tornaria inócuo o remédio adotado no
caso Kroton Anhanguera (§522). Além disso, a operação retiraria do mercado a
principal concorrente da Kroton no EAD (§534) ) (tenho dúvidas, se de fato era o
principal concorrente). Dessa forma, foram feitas pela SG análises bastante sucintas
dos mercados nacional e municpal de graduação EAD.
336. No âmbito nacional, considerou a Kroton relativamente grande às demais IES,
com uma escala muito maior. Para ter rivalidade, diz a SG, as demais deveriam ter a
“mesma escala” (interpreto com número de alunos). Assim, ela concluiu que todos os
dezesste mercados eram problemáticos.
337. No âmbito municipal, cabe fazer uma observação. A SG fez uma análise dos
mercados municipais com argumentos focando o mercado nacional. Discordo dessa
miscelânea de análise: se a dimensão geográfica do mercado relevante foi definida
como municipal, a análise de probabilidade deverá ser feita com foco no município.
Se análise dos mercados municipais é feita com foco no mercado nacional, então o
mercado é nacional, e essa definição já deveria ter sido feita previamente no item de
mercado relevante.
1.
47

AC nº 08700.005447/2013-12. Requerentes: Kroton Educacional S.A.; Anhanguera Educacional
Participações S.A. Aprovado com restrições em 14/05/2014.
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338. Feita essa observação, no âmbito municipal a SG focou em contra argumentar os
pontos das Requerentes, com relação a questão dos polos inativos (§§553-556) e a lei
9.870/99 (§§551-552). Ademais afirmou que há elevadas barreiras à entrada (devido
à regulação e a capacidade financeira da Kroton em dar descontos irreplicáveis) e o
custo é elevado para abrir um curso (R$400k-R1MM) (o que discordo, pois para uma
pessoa juríidca esses valores são baixos), pois a IES precisa considerar a demanda
nacional. Também disse que a rivalidade é insuficiente (§556 - raciocínio
subintendido de uma análise com poucos players que tem abrangência nacional).
339. No meu entendimento, os mercados relevantes da graduação EAD não passaram
pela devida análise de probabilidade pela SG. Ema cada curso/ município não foram
consideradas outras IES que poderiam ofertar rapidamente. Logo, é muito provável
que a conclusão de que há problemas nos 527 mercados relevantes (583, pelo Inep
2015) esteja superestimada.
340. Dito isso, neste voto será realizada uma análise desse mercado que irá diferir do
que foi realizada pela SG. Primeiramente, devido ao elevado número de mercados
relevantes, 583, será realizada uma análise de forma agregada. Destaco que isso não
se confunde com o que foi feito na SG. Lá, foi realizada uma análise do mercado
municipal com foco no mercado nacional. Aqui, será realizada uma análise do
mercado municipal, com foco no município.
341. Repetindo o Gráfico 30, tem-se o seguinte resumo das participações dos 583
mercados relevantes na graduação EAD.
Gráfico 38 - Resumo das participações de mercado na graduação EAD nos 583
mercados relevantes (município x curso)

Fonte: Inep 2015.

342. Primeiramente, a análise será feita com relação aos mercados mais problemáticos,
os 113 monopólios que a operação irá gerar. Nesses monopólios investiga-se quais
são os municípios, os cursos, o número de alunos no curso das Requerentes e o
número de alunos totais de graduação EAD nas IES privadas no município e, o mais
importante, quanto o monopólio representa em relação ao a esse número total de
alunos no município. Utilizando o Inep 2015, os dados dessa análise estão expostos
na Tabela 66.
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Tabela 66 - Municípios, quantidade de mercados relevantes, número de alunos
no curso das Requerentes e número total de alunos em graduação EAD nas
IES privadas do município e representatividade do monopólio no município

#
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57

Graduação EAD - Municípios onde têm monopólio após a operação
nº alunos nos MR (curso x municípios)
K
E
K+E
município
(d)
(a)
(b)
(c) = (a)+(b)
Município
UF
# MR
Planaltina
GO
6
488
425
913
1.116
Juazeiro do Norte
CE
10
670
383
1.053
1.324
Quixeramobim
CE
5
407
89
496
635
Mineiros
GO
2
288
67
355
486
Jequie
BA
9
1.357
214
1.571
2.168
Catalao
GO
3
193
17
210
627
Matao
SP
3
163
42
205
982
Sertaozinho
SP
3
164
15
179
860
Sao Joao de Meriti
RJ
4
23
181
204
1.344
Cabo Frio
RJ
4
168
220
388
2.685
Catanduva
SP
2
2
9
11
79
Macae
RJ
2
39
539
578
4.199
Sao Joao da Boa Vista
SP
3
35
6
41
344
Ariquemes
RO
4
216
23
239
2.218
Nova Iguacu
RJ
2
183
247
430
4.955
Campos dos Goytacazes
RJ
4
47
83
130
2.362
Votuporanga
SP
1
1
14
15
357
Pirassununga
SP
2
13
2
15
358
Nova Friburgo
RJ
2
27
53
80
2.320
Niteroi
RJ
1
33
76
109
5.291
Jundiai
SP
1
44
51
95
5.169
Piracicaba
SO
1
42
10
52
3.433
Arapiraca
AL
1
65
5
70
4.631
Sao Jose dos Campos
SP
1
64
36
100
7.339
Ribeirao Preto
SP
1
18
80
98
7.703
Sorocaba
SP
1
90
9
99
8.035
Vitoria
ES
2
14
63
77
6.493
Penapolis
SP
2
2
2
4
355
Joinville
SC
1
72
12
84
7.505
Fortaleza
CE
1
41
128
169
15.483
Sao Bernardo do Campo
SP
1
29
22
51
4.896
Recife
PE
1
7
86
93
9.372
Campo Grande
MS
1
72
25
97
9.963
Atibaia
SP
1
6
2
8
836
Sao Goncalo
RJ
1
9
17
26
2.785
Betim
MG
1
27
10
37
4.186
Goiania
GO
1
23
43
66
8.810
Aracatuba
SP
2
5
4
9
1.250
Belo Horizonte
MG
1
53
113
166
23.237
Brasilia
DF
1
170
67
237
34.795
Garanhuns
PE
2
15
2
17
2.604
Andradina
SP
1
1
3
4
742
Natal
RN
1
5
28
33
6.554
Jacarei
SP
1
8
1
9
1.801
Barra do Garcas
MT
1
3
2
5
1.068
Belem
PA
1
43
63
106
25.334
Porto Alegre
RS
1
70
15
85
20.757
Jatai
GO
1
1
3
4
1.006
Rio Claro
SP
1
5
1
6
1.539
Braganca Paulista
SP
1
1
5
6
1.922
Anapolis
GO
1
8
1
9
3.298
Santa Maria
RS
1
2
4
6
2.243
Curitiba
PR
1
7
58
65
24.323
Sao Jose do Rio Preto
SP
1
3
4
7
2.963
Mogi das Cruzes
SP
1
7
1
8
4.332
Foz do Iguacu
RJ
1
1
1
2
1.876
Londrina
PR
1
1
2
3
5.547
Total Geral
113
5.551
3.684
9.235
308.895

%
(c) /(d)
81,8%
79,5%
78,1%
73,0%
72,5%
33,5%
20,9%
20,8%
15,2%
14,5%
13,9%
13,8%
11,9%
10,8%
8,7%
5,5%
4,2%
4,2%
3,4%
2,1%
1,8%
1,5%
1,5%
1,4%
1,3%
1,2%
1,2%
1,1%
1,1%
1,1%
1,0%
1,0%
1,0%
1,0%
0,9%
0,9%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,7%
0,5%
0,5%
0,5%
0,5%
0,4%
0,4%
0,4%
0,4%
0,3%
0,3%
0,3%
0,3%
0,2%
0,2%
0,1%
0,1%
3,0%

343. Da tabela acima, pode-se tirara algumas conclusões. A primeira é que há de haver
cuidado ao afirmar que a operação gerará 113 monopólios. Por exemplo, em Foz do
Iguaçu, o monopólio diz respeito a somente 2 alunos, que representam menos do que
0,1% dos alunos totais em graduação em EAD nas IES privadas do município.
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344. A segunda é que em mais de 70% dos 113 municípios, a operação gerará impacto
em menos de 5% dos alunos do município. Por outro lado, os cinco primeiros
municípios da tabela são os mais preocupantes: a operação gerará impacto para mais
de 70% dos alunos no município. Nesses municípios contemplam 32 mercados
relevantes.
345. Nos municípios problemáticos, a saber, (1) Planaltina, (2) Juazeiro do Norte, (3)
Quixeramobim, (4) Mineiros, e (5) Jequie, há que verificar as condições de entrada,
dado que não há rivalidade. Se houver outras IES-EAD que ofertem os mesmos cursos
(em outros municípios) que são objetos de monopólio, a preocupação é reduzida, pois
estas IES já possuem autorização do MEC para ofertar o curso em questão. Com
relação a abertura de um novo polo, com o novo Decreto, conforme visto no tópico
de entrada, é provável e tempestiva, certamente.
346. Os cursos que são objeto de monopólio estão apresentados na Tabela 71. Na
realidade, esses são os principais cursos ofertados no ensino EAD, representando 97%
dos alunos de graduação EAD em IES privadas. Conforme já mencionado, o objetivo
da Tabela 71 é verificar se existe outras IES-EAD que possam ofertar de maneira
provável e tempestiva os cursos objetos de monopólio.
Tabela 67 - Participações de mercados nacional das IES-EAD nos cursos dos
municípios onde terão monopólio após a operação

347. Pela Tabela 67, verifica-se que a Kroton e a Estácio têm participação relevante
(maior do que 30%) em 17 cursos (dos 18). Em todos os cursos, após a operação, as
Requerentes serão líderes. De fato, apesar de haver outras IES-EAD que poderiam
ofertar os cursos para os municípios problemáticos, a elevada participação das
Requerentes, principalmente nos seis primeiros cursos, gera desconforto a aprovação
da operação.
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348. O ideal seria que a mesma metodologia de análise deveria ser aplicada aos demais
410 mercados relevantes que sobraram. Contudo, somente com a análise dos 113
monopólios pode-se chegar à seguinte conclusão: mesmo a entrada sendo fácil
(provável, tempestiva e suficiente) nos monopólios locais e mesmo havendo
rivalidade em alguns dos 410 mercados relevantes restantes, como há elevados ganhos
de escala para uma IES que atua em nível nacional; a preocupação é que a Kroton,
que já tem 37% do mercado, passará a ter 46%, aumentando mais ainda a sua
capilaridade nacional. Desse modo, haveria a necessidade de aplicação de remédios
para esse mercado.
349. No caso do EAD, devido às suas particularidades, o remédio não deve ser
município a município, como no caso do presencial. Com a nova regulação, para uma
IES-EAD, já atuante no mercado, a abertura de um novo polo pode ser feita de
maneira tempestiva, de modo a evitar um provável exercício do poder de mercado das
Requerentes. Assim sendo, há que desinvestir uma IES-EAD “forte” nacionalmente,
que seja capilarizada, para minimizar as preocupações concorrências (Uniderp, por
exemplo).
6.2.4 Pós-Graduação lato sensu EAD
350. Conforme visto em possibilidade, na pós-graduação lato sensu EAD há 2
mercados nacionais relevantes: (1) ciências sociais, negócio e direito, e (2) ciências,
matemática e computação. As Tabelas 68 e 69 apresentam os market share desses
dois mercados.
Tabela 68 - Participações de mercado
na Pós-Graduação lato sensu EAD em
Ciências Sociais, Negócio e Direito

Tabela 69 - Participações de merc.
na Pós-Graduação lato sensu EAD
em Ciênc, Mat. e Computação

Fonte: Parecer SG.

351. A SG concluiu que não há rivalidade efetiva nesses dois mercados porque: (1) há
elevada participação de mercado das Requerentes e a presença de rivais com pequena
participação de mercado, (2) na graduação EAD a operação é altamente prejudicial
ao mercado (§564).
352. No mérito, discordo da SG. Primeiramente, os mercados de graduação EAD e de
pós-graduação lato sensu EAD não se confundem. A própria SG os definiu como
separado no item de mercado relevante. Utilizar a graduação do EAD como
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justificativa da ausência de rivalidade na pós-graduação EAD está errado. São
mercados distintos que, por sua vez, necessitam de análises distintas.
353. O segundo ponto, conforme dito pela SG, o mercado de pós-graduação lato sensu
EAD é menos regulado do que o de graduação EAD (§558). As IES-EAD não
necessitam de autorização para abrir novos cursos de pós-graduação lato sensu. Além
disso, para os cursos de pós-graduação lato sensu EAD, prescinde da existência de
polos presenciais. Esse fato diminui significativamente as barreiras à entrada nesse
mercado.
354. O último ponto é que não há dados oficiais sobre os cursos de pós-graduação lato
sensu, tanto no EAD quanto no presencial, no Brasil. A SG teve que oficiar os players
do mercado para estimar as participações de mercado. Entretanto, conforme
mencionado pela SG, o levantamento de informações é passível de falhas, sobretudo
na identificação de todas as IES que atuam no mercado. “Assim, é preciso ressaltar
que as estimativas de participação de mercado apresentadas são superestimadas,
pois levam em consideração apenas as IES identificadas pela instrução realizada
pela SG”. Conforme já mencionado, há aproximadamente 100 IES-EAD atuando no
mercado.
355. Na realidade, faltam mais dados para realizar uma melhor análise sobre esse
mercado, como, por exemplo, os preços médios das mensalidades praticados pelos
principais players. Além disso, uma análise baseada somente no market share pode
não estra condizente com a realidade, dado que as estimativas estão superestimadas.
Minha percepção não irá gerar impacto negativo dois mercados, dado as barreiras à
entrada nesse mercado serem menores e o fato de haver 100 IES –EAD no mercado.
Contudo, como tenho dúvidas, manterei uma posição extremamente conservadora, e
concluo que a operação irá gerar preocupações concorrências nesses dois mercados.
6.2.5 Cursos livres
356. Conforme visto na possibilidade, há dois mercados relevantes que com a operação
irá gerar concentrações maiores do que 30%: (1) cursos preparatórios para concursos
e OAB presenciais em Niterói, e (2) cursos preparatórios para concursos e OAB
presenciais no Rio de Janeiro.
357. Foram constatados, para ambos os mercados, os seguintes fatos: (1) a Degrau
Cultural é uma forte concorrente com participações próxima (Niterói) ou superior
(Rio de Janeiro) às das Requerentes após a operação, (2) a Degrau Cultural possui
maior capilaridade na região, (3) o Damásio, apesar de pequeno porte nos dois
mercados, é um player com atuação nacional, tanto no presencial quanto no EAD; (4)
as participações de mercado podem estar superestimadas, dado que não há dados
oficiais e a SG enfrentou dificuldade para a identificação dos concorrentes ao longo
da instrução, e (5) as respostas aos ofícios da SG, as concorrentes não demonstraram
preocupações decorrentes da operação.
358. Diante do exposto, entende-se que a presente operação não irá gerar preocupações
concorrências nos mercados de cursos preparatórios para concursos e OAB presencial
em Niterói e Rio de Janeiro
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6.3 Conclusão da probabilidade de exercício de poder de mercado
359. No presencial, como a entrada pode não ser suficiente (ainda que seja provável e
tempestiva) no ensino presencial e como pode não ter rivalidade efetiva; a
preocupação é eminentemente local, em 8 Municípios ou em 59 MR.
360. No EAD, mesmo a entrada sendo fácil (provável, tempestiva e suficiente), nos
monopólios locais e mesmo havendo rivalidade em alguns deles 538 MR, como há
elevados ganhos de escala para uma IES que atua em nível nacional; a preocupação
é que a Kroton, que já tem 37% do mercado, passará a ter 46%, aumentando
mais ainda a sua capilaridade nacional.
361. Com relação à marca, como a Kroton tem marcas fortes no presencial
(Anhanguera e Pitágoras, por exemplo) – que alavancam o EAD –; a preocupação é
que a compra da Estácio dará a Kroton uma vantagem competitiva ainda maior.
362. Com relação à qualidade, como é custoso investir em qualidade; a preocupação
é que ocorra queda na qualidade.

7 Concentração Conglomeral
7.1 Introdução: preocupações da SG
363. As preocupações tradicionais de concentrações econômicas horizontais, cuja
forma de análise está descrita no Guia H, foram analisas até o parágrafo 564 pela SG
em suo Parecer. A partir do parágrafo 565 desta Nota, esta Superintendência optou
por enveredar por novos caminhos e adentrou em teses relativas a preocupações de
concentrações conglomerais, quais sejam: (1) entrenchment (ou entrincheiramento);
(2) enhancing the price leadership (aumento do poder do líder de preços) e (3)
eliminação da concorrência potencial.
364.

Ao final do Parecer (§ 719), a SG conclui que:
(i) Haverá redução na competição;
(ii) Há desiscentivo a melhoria na qualidade;
(iii)Há incentivo à adoção de práticas exclusionárias;
(iv) Há incentivo à colusão tácita;
(v) Há eliminação da competição potencial; e
(vi) Há incentivo a homogeinização das matrizes curriculares e metodologias
de ensino superior, reduzindo, assim, a diversidade de formação de
profissionais no país.

365. De acordo com o Parecer, apenas o primeiro item (i) deriva da análise clássica de
concentração horizontal. Todos os demais itens (ii ao vi) derivam de conclusões a
partir das teses a partir de concentração conglomeral. Exceto pelas conclusões
relativas aos itens (i) e (ii), as quais, neste voto derivaram da análise tradicional de
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concentração horizontal, os demais itens foram desconsiderados por esta Conselheirarelatora.
366. Os itens (iii) ao (v) foram desconsiderados porque são teses ultrapassadas ou
pouco usadas, quando se observa a jurisprudência internacional. Além disso, porque
não há evidência empírica com respeito às Requerentes, tanto com respeito ao passado
quanto com relação ao presente que justifique tais preocupações. Os itens (ii) e (iii),
em particular, dizem respeito à possibilidade de as Requerentes cometerem condutas
anticompetitivas, não sendo preocupações cabíveis ao menos neste AC, como será
argumentado mais adiante. O item (iv), por sua vez, é uma tese que coube
perfeitamente no caso BVMF/Cetip, o qual foi aprovado pelo Cade. Logo, para
manter a coerência, este órgão antitruste não pode sequer imaginar em reprovar este
caso pela tese da “eliminação da competição potencial”, pelas razões que serão
explicadas mais adiante.
367. Para justificar porque este voto não utilizará ditas teses, faz-se necessário, destarte,
fazer algumas explicações a respeito de concentração conglomeral, já que este assunto
é completamente inusual de surgir e já que não há um Guia C para seguir.

7.2 Introdução: concentração econômica conglomeral
368. As concentrações econômicas são divididas em dois grandes grupos: nas
concentrações horizontais e nas concentrações não-horizontais. No primeiro
grupo encontram-se operações que envolvem empresas que atuam em um mesmo
mercado relevante, vendendo ou comprando os mesmos bens e/ou serviços. Como
exemplos têm-se: uma fusão entre duas empresas que vendem pastas de dente no
Estado do Rio de Janeiro e de duas empresas que compram laminados de aço no
Brasil. São as operações mais preocupantes e corriqueiras de se ver. Por isso há o
Guia H.
369. Já as concentrações não-horizontais dividem-se em duas possibilidades: (a) nas
concentrações verticais e (b) nas concentrações conglomerais. A Figura 12
apresenta um esquema didático sobre os tipos de concentrações econômicas.
Figura 11 - Um esquema sobre Concentrações Econômicas
Conc e ntra ç õe s

Nã o- Horizonta l

Conglome ra l

Horizonta l

Ve rtic a l

Fonte: Própria.

370. As concentrações verticais dizem respeito a operações que envolvem empresas
que atuam em distintos mercados relevantes, cada uma vendendo ou comprando bens
e/ou serviços que estão necessariamente relacionados entre si em uma mesma cadeia
produtiva. O mercado relevante de uma das empresas, assim, procede ou precede o
outro mercado, da outra empresa, um servindo de insumo para o outro. É o caso, por
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exemplo, de uma empresa que produz gás comprar uma outra, que transporta o gás
(gasoduto). Ou, de uma firma que produz turbina eólica comprar uma outra, que
produz pás para turbinas eólicas. Os problemas anticompetitivos típicos que podem
decorrer de um AC com concentração vertical são “aumento do custo do rival” e, no
limite, “exclusão” dos competidores que estão no mercado e “fechamento do
mercado” para novos entrantes. Isto porque aquela nova empresa consegue vender
para ela mesma o insumo de forma mais barata que para os concorrentes, prejudicando
que estes concorram com a empresa no mercado alvo.
371. Uma concentração conglomeral ou um conglomerado, por sua vez, tem
definição imprecisa e é uma expressão pouco citada na literatura microeconômica e
de organização industrial. Não há citação desta terminologia, por exemplo, em três
dos mais tradicionais livros contemporâneos nestas áreas, estudados nas melhores
escolas de economia do mundo, como por exemplo: (1) “A Theory of Incentives in
Procurement and Regulation”, de Jean-Jaques Laffont e Jean Tirole; (2) “Economics,
Regulation and Antitruste”, de W. Kip Viscusi, John M. Vernon e Joseph E.
Harrington Jr.; e (3) “Microeconomic Theory”, de Andreu Mas-Colell, Michael
Whinston e Jerry Green.
372. Segundo o livro usado nos cursos de graduação de organização industrial chamado
“Modern Industrial Organization”, de Dennis W. Carlton e Jeffrey Perloff (pag. 19),
um conglomerado seria: “firms in unrelated lines of businesses combine”. Já, pelos
dicionários Aurélio e Houaiss, um conglomerado seria, respectivamente: “grupo
econômico financeiro constituído de empresa de atividades completamente diversas”
e “uma organização de várias empresas, dos mais diversos setores e ramos,
pertencentes a mesma holding”.
373. Pelo Dicionário Online Dicio, conglomerado é uma “corporação que controla
várias empresas dos mais diversos ramos. No início, o crescimento do conglomerado
depende mais da aquisição de novas empresas do que do aumento do lucro das
empresas já existentes. Num segundo momento, o conglomerado procura fazer com
que todas as suas empresas cresçam e deem lucros, através de uma melhor
administração, maiores recursos de capital e utilização comum dos equipamentos
inerentes a cada empresa”.
374. Por fim, a Wikipédia indica que “grupo empresarial, grupo econômico,
conglomerado econômico, conglomerado empresarial e conglomerado industrial”
são “termos que se referem a um conjunto de empresas que dependem de uma mesma
empresa matriz (holding)”. E segue explicando: “Conglomerados são muitas vezes
grandes multinacionais sendo uma forma de oligopólio na qual várias empresas que
atuam em um ou mais setores. Um exemplo são as grandes corporações que dominam
desde a extração da matéria-prima como o transporte de seu produto já
industrializado, ou seja, um truste. Um exemplo de conglomerado é a empresa
Mitsubishi, que fabrica desde carros até canetas, ou a LG Group, que fabrica de
celulares, computadores portáteis e televisores, até eletrodomésticos e produtos
petroquímicos. Os maiores conglomerados são norte-americanos e japoneses. Por
exemplo, a General Electric (GE), uma das maiores e mais internacionalizadas
empresas do mundo, atua em diversos setores e fabrica uma grande variedade de
produtos: lâmpadas, privadas, camas, fogões, geladeiras, etc.” Continua dizendo:
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“Muitos trustes, constituídos no final do século XIX e início do século XX,
transformaram-se em conglomerados.”
375. Note, assim, que há diversas definições sobre o que venha a ser um conglomerado,
algumas destas fazendo alusão a um grupo holding, que engloba diversas empresas,
que, por sua vez, atuam em uma vasta gama de mercados. Este tema, apesar de seguir
de certa forma controverso no antitruste48, tem um consenso: de que as preocupações
concorrenciais são baixas49, quando se analisa ACs, como será visto mais adiante.
376. De fato, este tema surgiu nos anos 60/70 e a preocupação do Estado relacionavase com o tamanho do grupo. Em 1980, contudo, ao ser dada racionalidade
econômica ao tema, esta preocupação foi deixada de lado em análises de ACs. No
Brasil, por exemplo, dos 500 ACs que entram no Cade anualmente, ao redor de 85%
são aprovados por rito sumário, sendo muitos deles referentes a concentrações
conglomerais. Como já dito, o pior caso que surgiu na história do antitruste
brasileiro sobre a tese da eliminação da concorrência potencial foi o caso
BVMF/Cetip, o qual foi aprovado por esta instituição.
377. Internacionalmente, há o Guia da União Europeia50, que foca sua preocupação
quando os bens e/ou serviços oferecidos pelas Requerentes têm complementariedade
pelo lado da demanda. A OCDE também concentra suas preocupações no mesmo
ponto da Comissão Europeia51. O Guia Americano52, por sua vez, foca a sua
preocupação na eliminação da concorrência potencial, ainda que não tenha tido
qualquer caso reprovado por esta tese, mas aprovado com restrição.

7.3 Jurisprudência internacional
378. A preocupação antitruste com concentração conglomeral teve início nos anos
60/70 nos EUA, quando houve diversas fusões no país envolvendo grandes grupos
comprando empresas dos mais diversos setores. Com o tempo, porém, estas
preocupações foram sendo colocadas de lado.
379. Eram 4 grupos de preocupações, que serão explicadas mais abaixo, quais sejam:
(1) entrincheiramento; (2) eliminação da concorrência potencial; (3) reciprocidade e
(4) aumento da concentração agregada. Pode-se somar a este grupo mais um item, (5)
aumento de poder do líder de preços. Destas, a única tese que segue sendo considerada
pelos EUA atualmente é a segunda e, mesmo assim, os ACs são aprovadas com
restrição. A ver.
1.
“Hardly any other area of competition law is as controversial among competition economists and
competition law experts as the practice applied to conglomerate merger. [...] whereas the international
competition network (ICN) was able to agree on common principles on interpretation in other areas of
merger control a few months ago, differing views persist on conglomerate mergers”. Fonte:
Bundeskartellamt. Conglomerate mergers in merger control: review and prospects. Discussion paper for
the meeting of the working group on competition law. 21/set/2006. p. 2.
49
Hoverkamp. Federal antitruste policy: the law of competition and is practice. 2. Ed. St. Paul: West
Group, 1999. p. 552.
50
Guidelines on the assessment of non-horizontal mergers, parágrafos 91 ao 121, de 18/10/2008
51
OCDE. Portfolio effects in conglometate mergers. Policy roundtables. 2001. Disponível em:
http://www.oecd.org/competition/merger/1818237.pdf.
52
Non-horizontal merger guidelines”, item 4, de 14/06/1984.
48
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380. Desde os anos 70 – especialmente com os artigos Robert Bork (1978)53 e Phillip
Arreda e Donald Turner (1980)54, que deram racionalidade econômica ao tema – os
processos judicias contra conglomerações tornaram-se cada vez mais questionáveis e
já em 1984 todas as teses foram abandonadas (exceto a tese da eliminação da
concorrência potencial). Do ponto de vista prático, Church (2008)55 diz: “the
economics and enforcement policy of conglomerate mergers are substantially
efficient because the Cournot effect56 leads to (1) lower prices, (2) any anticompetitive
effect must be indirect since a conglomerate merger does not eliminate a horizontal
competitor, (3) identifying when a conglomerate merge is anticompetitive (that is,
harms consumers or is inefficient) is often difficult when the source of foreclosure is
the same as the source of an efficiency gain (the Cournot effect), and (4) the
motivation and effect of conglomerate mergers are typically to realize nonprice
efficiencies. (pp. 1551-1552)”.
381. Desde então, não houve caso de conglomeração reprovado nos EUA, mesmo
quando se pode explorar a tese da eliminação da concorrência potencial 57. De fato,
para a corte americana aceitar esta única tese, a fundamentação precisa estar muito
bem calcada em provas, dados e fatos, jamais em especulações ou percepções. Além
disso, aquela precisa ter racionale econômica, cujos efeitos anticompetitivos
precisam recair sobre a sociedade (consumidor) e não sobre os competidores, que, em
muitos casos, terão que se tornar mais eficientes58.
382. O caso mais recente nos EUA foi o da aprovação com restrição, que ocorreu em
2001, com a fusão da GE com Honeywell na indústria aeroespacial, que, por haver
complementariedade pelo lado da demanda dos produtos oferecidos pelas empresas,
fez a FTC impor remédios para minimizar possíveis condutas exclusionárias de venda
casada (bundling e tying), preocupações estas relatadas não no guia americano (cujo
foco é com a eliminação da concorrência potencial), mas no guia europeu (cuja
preocupação única é quando há complementariedade pelo lado da demanda)59.
383. Antes de prosseguir, vale explicar brevemente as 5 teses mencionadas acima [(1)
entrincheiramento; (2) aumento da concentração agregada; (3) reciprocidade, (4)
aumento do poder da líder de preço; e (5) eliminação da concorrência potencial].
1.
53

Bork, Robert. The Antitrust paradox. Neu York: The Free Press, 1978.
Areeda, Phillip e Turner, Donald. Antitrust Law. Boston: Little, Brown and Company, 1980.
55
Church, Jeffrey. Conglomerate mergers. In 2 issues in competition law and policy 2503 (ABA Section
of antitruste law), 2008.
56
Segundo Prates, Cleveland. Parecer Econômico, item 4.2., “ O “Efeito Cournot” deriva de operações
entre empresas que vendem produtos complementares sob a ótica da demanda. Sendo isso verdade, o
conglomerado formado pode vender os produtos a preços mais baixos, se oferecidos pela mesma empresa
em um único pacote”.
57
Ver US DoJ Non Horizontal Merger Guidelines. 1984, pp. 16-17.
58
“The US antitrust agencies eliminated entrenchment as a basis for challenging non horizontal mergers in
1982 when the department issued its new merger guidelines and the FTC issued its statement on horizontal
mergers. We did so because we recognized that efficiency and aggressive competition benefit consumers,
even if rivals that fail to offer and equally “good deal” suffer loss of sales or market share. Mergers are one
means by which firms can improve their ability to compete. It would be illogical, we concluded, to prohibit
mergers because they facilitate efficiency or innovation in production”. Fonte: DoJ. Rountable on portfolio
effects in conglomerate mergers. Range effects: the US Perspective. Dec., 2001, p.2.
59
.... The courts are of the opinion that since conglomerate mergers are hardly likely to have anticompetitive
effects a prohibition decision in a conglomerate mergers case would have to be based on sound economic
analysis. Fonte: Fonte: Bundeskartellamt. Conglomerate mergers in merger control: review and prospects.
Discussion paper for the meeting of the working group on competition law. 21/set/2006. p. 17.
54
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384. O entrincheiramento ocorre quando a empresa líder (empresa grande e
financeiramente robusta), sem ter tido ganhos de escopo (hipótese), decide predar o
mercado (com prejuízos no CP ou via subsídio cruzado60) para excluir os concorrentes
com menor poder de mercado, que, como as barreiras são elevadas (hipótese), não
retornarão ao mercado depois. Mais ainda. Como as barreiras são elevadas (hipótese),
não só estes não retornarão ao mercado, como outros não entrarão – fechamento de
mercado. Com isso, a empresa líder logra impor “preço acima do justo ou pelo menos
maior do que aquele estava exercendo”, fazendo com que o seu valor presente do seu
fluxo de lucros seja maior do que se o grupo não tivesse feito dita conduta. Ainda que
este tipo de conduta possa existir na economia, em fusões (conglomerais ou não) é
comum haver ganhos de escala e escopo, o que justifica quedas de preço permanentes.
Desta forma, mesmo que seja observado queda de preço derivada da operação, esta
ocorreu como sendo uma eficiência para os consumidores. Claro que este fato
incomoda os concorrentes, mas traz aumento de bem-estar para os consumidores. Por
isso esta tese foi colocada de lado no âmbito de análises de fusões e aquisições, muito
embora seja uma estratégia plausível de ocorrer de forma geral, o que a constituiria
em conduta anticompetitiva61.
385. Esta tese foi usada no caso de produtos de limpeza, quando a P&G queria comprar
a Clorox (1967)62. Arreada e Turner argumentaram que a operação trouxe ganhos de
escopo, dentre outras eficiências, que traziam aumento de bem-estar, em especial para
os consumidores. Por isso, não havia sentido econômico em reprova-la. Bork foi além,
afirmando que uma reprovação neste caso deveria ser entendida como uma política
de proteção à pequena empresa63, não ao consumidor. Para ele, conglomerações que
geram economias de escopo devem ser aprovadas, pois trazem maior satisfação ao
consumidor e fazem com que os competidores sejam mais eficientes.
386. O aumento da concentração agregada é outro nome para tratar das mesmas
preocupações de mérito do entrincheiramento, uma vez que o suposto problema
deriva do tamanho que uma holding. O ponto central, como antes, é a preocupação
com o tamanho da empresa, o quanto este fato pode levá-la a cometer condutas
1.
60

É interessante observar que há um custo de oportunidade de o grupo predar um mercado. Assim,
independentemente se o grupo usa recursos de outros mercados mais lucrativos para cobrir seu prejuízo no
curto prazo no mercado que está predando (subsídio cruzado) ou se simplesmente contabiliza prejuízo no
mercado predado, o fato é que haverá um lucro menor no grupo como um todo. Este prejuízo se justifica,
pois, o intuito em cometer uma conduta exclusionária é poder, no longo prazo, fixar um preço elevado o
suficiente (acima do que era antes), para que, o valor presente do fluxo de lucros seja maior do que se o
grupo não houve cometido a conduta. Este fato só é possível de ocorrer se as barreiras forem muito elevadas,
inviabilizando qualquer tipo de entrada.
61
Sullivan e Grimes (Sullivan, Lawrence, Grimes, Warren. The Law of antitrust: an integrated handbook.
Second edition. Thomson West: 2006) apontam para duas práticas derivadas do tamanho das empresas, que
foram levantadas nos anos 60 e já mencionadas anteriormente. Uma delas chama-se entrenchment e a
segunda, o enhancing the price leadership.
62
A Procter&Gamble comprou a Clorox em 1957, onde há complementariedade pelo lado da demanda.
Após uma longa batalha no FTC, em 1967, a Corte entendeu que o grande orçamento em publicidade da
P&G poderia desestimular entrantes potenciais. Lord comenta que é descrente da comprovação empírica
desta tese, de que “ser grande” não quer dizer que a empresa vá cometer condutas anticompetitivas e que
as Cortes americanas não têm entendimento per se e os possíveis efeitos devem ser analisados (Lord,
Cristofer Esty. Entrechment challenges to conglomerates mergers. Washington University Law Quarterly.
V. 60, n.2, pp 537-576, jan 1982, p 552).
63
Prates, Cleveland. Parecer Econômico. Abril 2017, item 4.
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anticompetitivas exclusionárias. Da mesma forma que ocorreu com o caso do
entrincheiramento, esta tese foi deixada de lado, por falta de evidências fáticas e
concretas de que ser uma empresa grande traz necessariamente um problema
antitruste.
387. A reciprocidade ocorre quando uma das empresas do novo conglomerado pode
impor acordos de reciprocidade com os clientes e/ou fornecedores da outra empresa
(adquirida ou adquirentes), resultando em fechamento de mercado para os seus
concorrentes. O caso emblemático desta preocupação ocorreu no mercado de
alimentos, quando a Consolidade Food queria comprar o segundo maior fabricante de
alho e cebola chamada Gentry (1951), e o caso foi aprovado.
388. O aumento do poder da líder de preço ocorre quando a empresa líder (empresa
grande e financeiramente robusta), sem ter tido ganhos de escopo (hipótese), decide
predar o mercado – não exatamente para excluir os concorrentes menores sem poder
de mercado do mercado, mas – para ameaça-los a entrar e/ou a permanecer no conluio
(tácito ou não)64. Esta é uma preocupação em um mercado de produtos homogêneos,
com poucas empresas e que tem um líder contundente. Dificilmente este tipo de
conduta ocorreria em um mercado com características de concorrência
monopolísticas, onde há baixas barreira à entrada. Além disso, esta tese, ainda que
possa ocorrer, deixou de ser uma preocupação antitruste, pela total falta de evidência
em análises de ACs, não passando de uma mera especulação teórica.
389. Por fim, a eliminação do concorrente potencial, por ser o único tópico de todos
os 5 que segue apresentando alguma preocupação (não muita), será visto com detalhes
mais a frente neste voto. O caso emblemático neste tema ocorreu no mercado de gás
natural, quando a El Paso queria comprar a Pacific Northwest (1964). No Brasil, o
caso mais emblemático, como já dito, ocorreu no mercado de renda variável e renda
fixa, o qual apresenta elevadíssimas barreias à entrada e tinha, até então, um (quase)
monopólio em cada um dos mercados, quando a Cetip foi comprada pela BVMF em
2017.
390. Se nos EUA a concentração conglomeral deixou de ser relevante desde os anos
80, na Europa esta, até os anos 2000, teve uma preocupação mais pronunciada com
os concorrentes e não com à sociedade65. Depois desta data, conduto, a Europa passou
a concentrar a sua preocupação em conglomerações que diziam respeito a bens e/ ou
serviços que fossem complementares para os consumidores, em que poderiam
ocorrer condutas exclusionárias por meio da venda casada. Atualmente, a Comissão
foca exclusivamente nesta preocupação e, para isso, analisa: (1) se há poder de
mercado das partes; (2) se há incentivo para a adoção de práticas anticompetitivas
(isto é, se não há ganho de escopo e se há elevadas barreiras à entrada); (3) se a
conduta gera efeitos nocivos aos consumidores.
391. Foram 5 os casos emblemáticos. Dois ocorrem em 2001 (Treta Laval/Sidel e
GE/Honywell), um em 2004 (GE/Amersham) e, mais dois, em 2005 (J&J/Guidant e
Saint-Gobain/BPB).
1.
64

Ex: Caso cartel hard core do Leite no Sul do Brasil, PA Conselheira Alkmin (SEI nº 2008-71).
65
Neven, Dammien. The analysis of conglomerate effects in EU merger control. Dec.2005. Disponível no
site da european comission (dgs/economist/clonglomerate.pdf).
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392. No primeiro caso, a Treta, uma empresa que produz máquina para embalagem de
cartão para bebidas, se fusionou com a Sidel, uma empresa que produz máquina para
garrafas PET. Além disso, a Treta é verticalizada, vendendo também embalagem de
cartão para empresas de bebida. No caso da Sidel, esta venderia para um cliente A,
que compra as suas garrafas PET. O cliente (B) destas duas empresas (Treta e A), que
vende bebida ao mercado, a depender de sua estratégia, pode considerar os produtos
(embalagem em cartão e PET) como complementares ou substitutos, a depender se
ele quer vender a sua bebida nas duas formas (complementar) ou se tanto faz
(substituto). Houve concentração conglomeral, dado que as máquinas eram distintas
entre si e dado que a Sidel não atua no mercado de venda de PETs. Como a
problemática econômica era baixa, ainda que a Comissão tivesse negado a operação,
a Corte a aprovou, com remédios comportamentais.
393. No segundo caso, conquanto a operação tivesse sido aprovada nos EUA, esta foi
vetada na Europa. No tocante à conglomeração, a GE fabrica motores para aviões
maiores e a Honeywell, para aviões menores. Se há um consumidor que compra
aviões maiores e menores, este é um cliente das duas empresas. Para este, assim, os
produtos das empresas são complementares. Com isso, a nova empresa poderia
cometer a conduta anticompetitiva da venda casada com objetivo de excluir
competidores do mercado, pois, para a Comissão, não haviam sido apresentados os
devidos ganhos de escopo. Após a rejeição pela Comissão, a Corte decidiu
acompanhar a decisão da Comissão não pelos argumentos da conglomeração, mas
pelos problemas horizontais e verticais que a operação trazia.
394. Nos casos 3 a 5, as operações foram aprovadas, porque a Comissão entendeu –
solidificando o seu entendimento sobre a matéria – que, apesar de se tratar de um caso
de complementariedade pelo lado da demanda, a operação trazia ganhos de escopo
suficientes para que, se houvesse venda casada, esta conduta seria benéfica para os
consumidores, não derivando de uma ação anticompetitiva, mas de uma estratégia
fundamentada. Além do mais, concluiu-se que seus rivais poderiam contestar os
menores preços. Por fim, constatou-se que as barreiras não seriam grandes o suficiente
para evitar a entrada, caso a nova empresa fizesse uma conduta exclusionária.

7.4 Definição
395. Uma vez que se trata de um tópico sem uma definição precisa e única
(diferentemente de concentrações horizontais e verticais), tomando a liberdade de
fazer uma definição baseada em todas as leituras mencionadas, pode-se dizer,
destarte, que:
Uma concentração conglomeral ocorre quando duas empresas se
juntam, cada uma atuando em um mercado relevante distinto (logo
não se trata de uma concentração horizontal) e não estando estes
mercados relacionados entre si em uma mesma cadeia produtiva (logo
não se trata de uma concentração vertical). Estes mercados podem ser
não correlacionados entre si ou podem ter relação de
complementariedade66, tanto do lado da oferta quanto do lado da
demanda.
1.
66

Se houver uma relação de subsititutibilidade entre os mercados (exemplo: manteiga e margarina), uma
análise antitruste tradicional de concentração horizontal (com base no Guia H) deve ser levada a cabo, pois
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396. De acordo com a jurisprudencial internacional, em uma concentração
conglomeral, a probabilidade de haver um problema antitruste, ainda que possa
ocorrer, é baixa, residual67. Tanto é que, em geral, no Brasil este tipo de concentração
tem aprovação por rito sumário. A preocupação no passado nos EUA e na Europa
relacionava-se ao tamanho do grupo, que, conquanto possa dar a este poder financeiro
(e/ou de outra natureza), não necessariamente resulta em um problema econômico
antitruste, foco do Cade.
397. De acordo com a definição conglomeral feita acima, há três possibilidades quanto
aos tipos de concentração. As empresas em tela podem ofertar bens e /ou serviços: (1)
não-correlacionados entre si; (2) complementares pelo lado da oferta68 e (2)
complementares pelo lado da demanda.
398. Na primeira e segunda hipóteses, o objetivo da nova empresa é aumentar seu lucro
através do aumento da quantidade vendida por via da diversificação do seu públicoalvo: seja através da atuação em uma nova região (vendendo o mesmo produto em
regiões diferentes, em inglês, market extension merger69), seja por via do aumento de
seu portfolio ofertado de bens e/ou serviço ou de marcas (em inglês, product or
portfolio extension merger) – entendendo que o consumidor que compra um bens
e/ou serviço não compra o outro70.
399. Na terceira hipótese, o objetivo da nova empresa é, também, aumentar seu lucro
através do aumento da quantidade vendida, mas, agora, para o mesmo público-alvo,
por via do aumento de seu portfolio ofertado de bens e/ou serviço ou de marcas (em
inglês, product or portfolio extension merger) – entendendo que o consumidor
compra ambos os bens e/ou serviço71.
1.
os problemas concorrenciais são similares. Mesmo não estando os produtos no mesmo mercado relevante
(se houver grau baixo de substituição), a análise tradicional pelo Guia H é suficiente.
67
Hoverkamp. Federal antitruste policy: the law of competition and is practice. 2. Ed. St. Paul: West
Group, 1999. p.552.
68
Sullivan, Lawrence; Grimes, Warren; Sagers, Christopher. The Law of Antitrust: and Integrated
handbook, 3. Ed. St. Paul: West Academic, 2016, p.556; Hoverkamp. Federal antitruste policy: the law of
competition and is practice. 2. Ed. St. Paul: West Group, 1999. p.551.
69
Note que, se fosse o mesmo produto na mesma região, tratar-se-ia de uma concentração horizontal. A
diferença aqui é que, apesar do produto ser o mesmo, a região de atuação é outra. Portanto, o mercado
relevante é distinto, dado que este é uma conjunção de duas dimensões: a do produto e a geográfica. Mesmo
assim, há controvérsias. Para o Bundeskartellamt alemão, “according to this definition mergers between
companies active in the same product markets but different geographic markets do not fall under the
category of conglomerate merger” (vide parecer jurídico da Dra. Ana Frazão, nos autos deste PA, nota de
rodapé 41, página 32).
70
É o caso de um estudante que opta por uma modalidade de ensino. Se ele optar por EAD, não escolherá
o modo presencial. O mesmo ocorre com a região. O estudante que opta por frequentar o polo do EAD no
Rio de Janeiro, não escolherá o polo do EAD de Manaus. As modalidades EAD e Presencial são substitutos,
não complementares. Então, por que não estão no mesmo mercado relevante? Porque atualmente os preços
são deveras distintos, indicando que, apesar de serem substitutos, o grau de subsititutibilidade é baixo. De
fato, o nicho de mercado de um é ainda bem distinto do outro. Como o ensino de educação superior é um
mercado dinâmico, é possível que no futuro possa ser visto como um mercado só. Atualmente, no entanto,
não é o caso.
71
É o caso quando um mesmo consumidor compra ambos os produtos. Por exemplo, “óleo pós banho” e
“sabonete”. São produtos que muitas mulheres os percebem como complementares. Produtos
complementares têm a característica de que: se o preço de A reduz, tanto a quantidade de A quanto a de B
aumentam. Com isso, uma empresa pode desejar aumentar o seu lucro via redução de preço e aumento da
quantidade. Em geral, trata-se de consumidores mais elásticos.
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7.5 Racionale econômica das condutas anticompetitivas
400. Antes de ressaltar as possíveis condutas anticompetitivas, vale comentar que é
possível que um grupo econômico já “grande” – isto é, que apresente elevada receita
e/ou tenha abrangência de atuação em nível nacional – possa ter, mesmo antes da
concentração, lucro elevado, devido ao seu poder político junto ao governo,
apresentando políticas de compadrio, benefícios por vias escusas e obtenção de
financiamentos lícitos (ainda que questionáveis) a taxas subsidiadas pelo governo.
Apesar de uma concentração econômica neste caso poder aumentar ainda mais o seu
poder financeiro e/ou político, como uma empresa “grande” não apresenta um
problema antitruste per se (fato este comprovado pela jurisprudência internacional),
este não deve ser relevante em uma análise concorrencial (e, portanto, não será objeto
de análise neste AC).
7.5.1 Condutas exclusionárias e colusão tácita
401. Por sua vez, para que uma agência antitruste tenha que desconfiar que uma
conduta anticompetitiva possa derivar de uma concentração conglomeral, três fatores
devem ocorrer concomitantemente:
(i) Que a nova empresa não apresente ganho de escopo com a operação;
(ii) Que a nova empresa passe a ter poder de mercado (no mercado relevante
alvo, devidamente pré-definido), para que seja possível que ela cometa
uma ilicitude anticompetitiva; e
(iii) Que as barreiras à entrada nos mercados em questão sejam elevadas o
suficiente, inviabilizando a entrada dos que foram expulsos (conduta
exclusionárias) e dos novos concorrentes (conduta chamada de
fechamento de mercado), mesmo o mercado apresentando rentabilidade
atrativa. Esta terceira hipótese, em geral, é uma característica intrínseca de
mercados oligopolizados, com poucos competidores efetivos e com
margens de lucro elevadas.
402. De fato, se houver ganho de escopo na produção conjunta dos bens com a
operação (isto é, se houver otimização do gasto: em marketing, com uma mesma
diretoria estratégica da holding, com o processo de produção dos bens e/ ou serviços,
com fornecedores, entre outros gastos que afetem ambos os mercados), a nova
empresa poderá reduzir o preço do produto/serviço em um dos mercados ou em
ambos, de forma sustentada no longo prazo. Ou seja, o preço mais baixo deriva,
portanto, de uma eficiência da operação, não de uma conduta anticompetitiva.
Dificilmente, assim, este preço mais baixo trará malefícios para o bem-estar do
consumidor, ainda que firmas ineficientes possam ser expulsas do mercado72.
403. No caso de os mercados não serem correlacionados entre si ou de haver
complementariedade pelo lado da oferta, a prática anticompetitiva que poderia
ocorrer é a descrita na conduta do entrincheiramento. Ou seja, esta poderia ocorrer se
a nova empresa fizesse preço predatório em um dos mercados [financiando o
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A doutrina antitruste diz que mais importante que preservar o bem-estar dos competidores, é preservar o
bem-estar dos consumidores. Dentre as várias fontes, há: Tirole, Jean (2004). The Analysis of Tying Cases:
A primer, p.2.
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prejuízo de curto prazo neste mercado predado (ou alavancando-se) com o lucro
supranormal obtido em outro (s) mercado (s) (subsídio cruzado) ou apenas tendo
prejuízo de curto prazo contabilizado], até que os competidores fossem excluídos no
mercado alvo da predação. Este fato, contudo, só seria possível de ser feito: (a) se a
nova empresa tivesse a possibilidade de exercer seu poder de mercado (isto é, se
tivesse elevada participação de mercado) e (b) se as barreiras à entrada fossem
elevadas, para que, no longo prazo, a nova empresa possa elevar preços sem ser
contestada por nenhum novo entrante. Conquanto o ponto (a) mostra a possibilidade,
o ponto (b) indica se há racionalidade econômica no cometimento da conduta, pois
nenhum agente racional terá prejuízo no curto prazo, se não puder reaver essa perda
depois.
404. Portanto, se a nova firma não tiver obtido economia de escopo com a fusão e se,
ainda assim, tiver reduzido o preço em um dos mercados, esta redução não terá sido
feita de forma sustentada no longo prazo. Desta forma, esta nova empresa teria feito
conduta exclusionária (dos competidores atuantes no mercado), ou seja, ela teria
reduzido o preço em um dos mercados com o intuito único de excluir competidores
no curto prazo, para, depois, voltar a impor preços mais elevados no longo prazo,
recuperando, assim, suas perdas no curto prazo. Esta conduta, como já alertado, só
seria possível de ser feita se a firma pudesse exercer seu poder de mercado e se
houvesse elevadas barreiras, para que não houvesse entrada (fechamento de
mercado) após a firma elevar o preço. Se as barreiras forem baixas, por outro lado,
como a probabilidade de sucesso com a conduta anticompetitiva é mínima, a firma
não seria incentivada a agir de forma anticompetitiva. Se agisse dessa forma, a
conduta não traria benefícios para ela (o que seria uma atitude irracional), nem
prejuízo para os consumidores (pois ainda que tivesse conseguido excluir alguns
competidores hoje, estes mesmos atores ou outros voltariam ao mesmo mercado
depois).
405. Note, destarte, que analisar a concentração no mercado alvo (isto é, o mercado
relevante previamente definido) e as barreiras à entrada, tornam-se subsídios
imprescindíveis para qualquer conclusão acerca da probabilidade de haver
condutas anticompetitivas por parte da nova empresa fusionada. Para essas teses
prevalecerem, contudo, o mercado precisa ser monopolizado/oligopolizado, para,
assim, apresentar elevadas barreiras. Em geral, não se trata de um produto
heterogêneo, em que marca e qualidade são relevantes.
406. No caso da complementariedade do lado da demanda, a prática anticompetitiva
tem lógica semelhante ao caso do entrincheiramento, quando há complementariedade
pelo lado da oferta. A diferença, entretanto, é que, como o consumidor compra ambos
os produtos (de forma complementar), a nova empresa tentaria usar a estratégia da
venda casada (bundling e/ou tying73). O problema econômico, destarte, é parecido
com o caso anterior, pois refere-se a uma venda casada com propósito exclusionário
1.
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Bundling puro ocorre quando os B&S são vendidos em alguma proporção fixa, a um preço menor
(desconto) do que cada B&S fosse vendido separadamente. Bundling misto ocorre quando os B&S são
vendidos em conjunto com desconto (alguma proporção fixa) ou em separado sem o desconto. Tying é uma
espécie de bundling puro, só que há duas classes de produtos: os subordinantes (mais importante) e os
subordinados (que vêm a reboque do outro). Neste caso, o consumidor que adquirir o produto mais
importante (acento no avião, por exemplo), tem que comprar junto o outro (comida do avião), querendo ou
não.
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e de fechamento de mercado. Esta conduta anticompetitiva só seria possível de ser
feita: (a) se a nova empresa tiver a possibilidade de exercer seu poder de mercado
(isto é, se tiver elevada participação de mercado) e (b) se as barreiras forem elevadas
o suficiente, para que, no longo prazo, a nova empresa possa elevar preços sem ser
contestada por nenhum um entrante.
407. Portanto, se a nova firma não obtiver economia de escopo com a fusão e se esta
nova empresa reduzir o preço através da venda casada dos bens e/ ou serviços, esta
redução não terá sido feita de forma sustentada no longo prazo. Desta forma, assim
como no caso anterior, esta nova empresa estaria fazendo uma conduta exclusionária,
ou seja, estaria reduzindo o preço com o intuito único de excluir competidores de
ambos os mercados o curto prazo, para, depois, voltar a impor preços mais elevados
no longo prazo, recuperando, assim, suas perdas no curto prazo. Esta conduta só seria
possível de ser feita, no entanto, se a firma pudesse exercer seu poder de mercado e
se houvesse elevadas barreiras, para que não houvesse entrada (fechamento de
mercado) após a firma elevar o preço.
408. Em suma, o problema principal antitruste quando se trata de uma concentração
conglomeral é, além da eliminação da competição potencial, de exclusão de
competidores atuais (via preço predatório74 ou venda casada) e de fechamento de
mercado para possíveis entrantes. Além disso, há também o aumento da
probabilidade – em havendo a exclusão e fechamento de mercado, por conta do
número menor de jogadores – de se observar condutas tácitas colusivas, conduzidas
pela firma líder.
7.5.2 Eliminação da concorrência potencial
7.5.2.1 Introdução
409. Interessante notar que, enquanto o Guia Europeu foca sua preocupação com
fusões conglomerais somente quando há complementariedade por parte da
demanda, o Guia Americano nem disso trata. A única preocupação do Guia
Americano refere-se à eliminação do concorrente potencial, que ocorre em
mercados muito concentrados horizontalmente, cujos produtos são homogêneos e
onde há elevadas barreiras à entrada. O caso emblemático de eliminação de um
concorrente potencial, como há expresso anteriormente neste voto, foi a compra da
Cetip, pela BVMF, aprovada pelo Cade em 2017.
410. Para finalizar esta seção, por fim, vale comentar sobre a “eliminação da
concorrência potencial” com um pouco mais de detalhe, ainda que este não seja
exclusivo de concentrações conglomerais e ainda que não seja o caso deste AC.
1.
74

O preço predatório pode ser feito via subsídio cruzado (quando um mercado mais rentável financia no
curto prazo o mercado alvo da predação, onde o empresário deseja excluir competidores) ou com perdas no
curto prazo. Note que se trata da mesma lógica, pois, do ponto de vista do empresário, retirar recursos
financeiros de um mercado e alocar em outro é diminuir o seu lucro global no curto prazo, isto é, ter perdas.
Este é o seu custo de oportunidade em realocar recursos de um mercado em outro. Por isso, que,
independentemente de se há subsidio cruzado ou não, a estratégia só será rentável para o empresário no
longo prazo, se houver barreiras à entrada elevadas o suficiente, que o permita obter lucros supranormais
no longo prazo, fazendo com que o valor presente do fluxo de caixa do lucro do grupo todo seja maior do
que o valor presente do fluxo de caixa do lucro do grupo todo, se ele não agisse de forma anticompetitiva.
Em outras palavras, há que se buscar por racionalidade econômica na conduta anticompetitiva.
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Hovenkamp, aliás, considera que o melhor endereçamento deste tópico é pela via
tradicional da concentração horizontal75.
411. No tocante à concentração conglomeral, portanto, o Guia Americano (item 4) é
curto e está estruturado da seguinte forma: no item (4.1) trata da eliminação da
concorrência potencial e no (4.2), dos problemas competitivos com concentrações
verticais. O item (4.1) tem 3 subitens, a saber: (4.1.1.) da teoria da competição
potencial (que se divide em percebida e efetiva); (4.1.2) da relação entre ditas
concorrências potenciais; e (4.1.3) dos padrões de enforcement76.
7.5.2.2 Eliminação da concorrência potencial percebida
412. A origem teórica da competição potencial é destacada em Bain (1956)77 e,
depois, em Baumol, Panzar e Willig (1982)78, que trouxeram duas importantes
contribuições para a tese da concorrência potencial. O primeiro autor encontrou
empiricamente “uma correlação positiva entre barreiras à entrada e grau de
concentração” e o segundo, introduziu a “tese dos mercados contestáveis”, em que
mercados concentrados têm preços de mercados competitivos (teoria do limit
pricing), se houver baixas barreiras à entrada. No limite, se a entrada tiver custo zero,
haveria “entrada não comprometida”, também chamada de “hit and run”. Deriva-se
daí, destarte, que, se houver um concorrente potencial percebido, os preços do
mercado alvo seriam disciplinados por este agente econômico, mesmo em mercados
concentrados.
413. Concorrência potencial percebida ocorre quando um monopolista (ou um grupo
de poucas empresas), que atua em um determinado mercado relevante alvo, adota
preços baixos a fim de deter a entrada de uma outra empresa, que é o concorrente
potencial percebido. Para isso, este monopolista incumbente tem capacidade ociosa
disponível para que sua ameaça de redução de preços seja crível. Neste contexto, se
o concorrente potencial percebido for o único capaz de ameaçar o monopolista
incumbente, ao ter a fusão entre o potencial entrante e o monopolista incumbente, a
ameaça de entrada finda e o “novo monopolista incumbente” escolhe o preço de
monopólio, pós operação, dado que o mercado é deveras concentrado e há elevadas
1.
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Hoverkamp, Hervert. Federal antitruste policy: the law of competition and is practice. 2. Ed. St. Paul:
West Group, 1999. p.558 diz que “the potential competition merger is best viewed as a very special case of
the horizontal merger”.
76
Neste item há 4 requisitos: (1) nível de concentração no mercado da firma adquirida, normalmente HHI
acima de 1800; (2) barreiras à entrada no mercado da firma adquirida; (3) as vantagens da entrada da firma
adquirida; e (4) a participação de mercado da firma adquirida. Em suma, o DoJ faz uma análise “custo x
benefício” de cada caso, dando a entender que na maioria das vezes não é encontrado problema
concorrencial. O termo “custo” trata de ver se é possível que se trate de eliminação de um concorrente
potencial, observando, dentre outros fatores, a (1) concentração no mercado alvo (market share elevado
e HHI>1800) e, caso seja possível, se é provável que a fusão elimine um concorrente potencial, focando
sua análise nas (2) condições para a entrada. Se a entrada for fácil, dificilmente a margem de lucro será
de monopólio e haverá contestação suficiente. O problema é quando houver elevadas barreiras à entrada,
pois poucas empresas poderiam contestar a elevada concentração do mercado alvo. O guia menciona que
se houver 3 ou mais empresas como potenciais entrantes que não haveria preocupação. Depois, o DoJ
observa se é (3) pró-competitiva a entrada deste suposto concorrente potencial, pelo fato deste ser mais
eficiente. Por último, o DoJ observa se há (4) eficiências, como economia de escopo.
77
Bain, Joe. Barries to new competition: their character and consequences in manufacturing industries.
1956.
78
Baumol, William; Panzar, John; Willig, Robert. Contestable markets: an uprsing in the theory of industry
structure. 72 AER,1, 1982.
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barreiras à entrada de forma geral (exceto para o concorrente potencial). Logo, o
melhor seria que a empresa entrasse como um novo jogador e não via fusão. Neste
caso, há que:
(i) Verificar que, apesar do mercado ser concentrado, os preços são mais
próximos daqueles do entrante potencial, disciplinador de preços;
(ii) Mostrar que há capacidade ociosa por parte do monopolista incumbente,
para que a sua estratégia seja crível;
(iii) Mostrar que as barreiras à entrada são baixas de forma geral para os
demais competidores, mas;
(iv) Mostrar que as barreiras à entrada não são elevadas para este concorrente
potencial percebido, que, por alguma vantagem que este possa ter (mais
eficiente, marca reconhecida, alguma expertise específica, etc.), ele
consegue disciplinar os preços no mercado alvo, podendo entrar a
qualquer momento. Há, assim, que explicitar a vantagem que o
concorrente potencial tem que as outras empresas não têm (o que o torna
especial e percebido como disciplinador de preços?).
414. No concernente à eliminação da concorrência potencial percebida, no caso do
presente AC, ainda que a SG não tenha sido explícita em definir quem faria o papel
do monopolista incumbente e quem seria concorrente potencial, uma possibilidade é
considera a Estácio como o único potencial entrante percebido nos mercados onde a
Kroton tem presença (que seria o monopolista incumbente no seu mercado relevante
ou que fizesse parte de um mercado oligopolizado, Ou seja, haveria que se considerar
a Estácio como a única empresa que disciplina os preços da Kroton, nos mercados
relevantes onde a Kroton atua, mas não a Estácio. Os dados do Gráfico 33 e 34 não
sustentam tal hipótese, uma vez que, além existirem outros vários grupos, centros
universitários, universidades e faculdades; todos parecem concorrer efetivamente
com a Kroton. A Estácio tem preço menor que todos os jogadores do mercado. Esta
agressividade nos preços da Estácio pode (e deve) incomodar a todos os jogadores,
mas não faz da Estácio o único concorrente da Kroton, que dirá potencial.
415. Como dito anterior neste voto, o mercado de educação superior tem características
de um mercado do tipo concorrência monopolística79, não de um monopólio ou de um
oligopólio, como argumentou a SG. A partir da dinâmica de preço no ensino
presencial e no EAD, (Gráficos 33 e 34) nota –se que há disputa entre os jogadores.
416. Mais ainda. Conforme foi demonstrado no histórico de entrada, a Estácio tem
entrado em diversas praças que a Kroton está, assim como outros jogadores. De fato,
em 4 anos houve 1900 aberturas de novos polos-EAD, dos quais apenas 10% dizem
respeito à Kroton e dos quais 74% ficaram abertos nos preços do setor. O mesmo
1.
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O mercado de educação superior se parece mais com um mercado de concorrência monopolística e
não com o de oligopólio, estando a sua dinâmica concorrencial descrita no item mercado relevante do
Parecer da SG, em que preço e marca são dois quesitos importantes nesta dinâmica. A concorrência,
assim, deve ocorrer de forma ferrenha, marca é um diferencial – especialmente no presencial – e as
margens devem diferir entre os grupos. Não por menos existem, além das 20 maiores IES presenciais,
mais de 2000 que atuam no presencial. Em menor grau este fato também é observado no EAD, com
mais de 200 IES-EAD ao redor do Brasil. A SG propõe que o mercado de educação seja um só no
Brasil, com características de oligopólio, muito embora tivesse definido o mercado relevante como
curso/municipal e tenha considerado provável a rivalidade em 7 dos 15 mercados concentrados.
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ocorre com o presencial. Foram 670 novos municípios x cursos abertos entre 2010 e
2015.
417. Mesmo sendo conservador, há ao menos, outros 5 grupos (Unip, Cruzeiro do Sul,
Laureate, Ser e Ânima) a serem considerados como possíveis entrantes, sem
mencionar nos demais competidores em ambas as modalidades, descritas na Tabela
52 do Parecer da SG, ou nos outros demais competidores não mencionados na Tabela
52, mas mencionados na análise de rivalidade. Por sua vez, como marca e preço são
duas variáveis relevantes no mercado de educação superior (argumento da
própria SG), pode-se dizer que a motivação principal da compra da Estácio pela
Kroton esteja relacionada à aquisição da marca Estácio, que é forte, em algumas
localidades, em especial no Rio.
418. Conquanto os preços da Estácio sejam os menores do mercado, a tese da
concorrência potencial percebida não cabe neste AC e nem no mercado de
educação superior privado no Brasil. De fato, a SG, ainda que não tenha sido explícita,
parece não ter seguido esta tese, mas a tese da eliminação da concorrência em
potencial efetiva, que será vista a seguir.
7.5.2.3 Eliminação da concorrência potencial efetiva
419. Concorrência potencial real ou efetiva ocorre quando o monopolista
incumbente não enxerga o potencial entrante exatamente como uma ameaça crível ao
seu status quo, seja porque este não tem informação suficiente, seja porque não tem
capacidade ociosa para detê-lo com preços menores, seja porque não julga lucrativo
reduziu seus preços, etc. O fato é que, diferentemente do caso anterior, os preços do
mercado relevante alvo são monopolizados/oligopolizados. Além disso, neste caso, o
potencial entrante é uma firma mais eficiente do que o monopolista incumbente, há
indícios de que este possa entrar no mercado em um futuro próximo (ou seja, que a
entrada é fácil) e há vidências de ninguém mais entraria. Com isso, se a fusão fosse a
cabo, sem a entrada deste novo competidor, seria evitado que houvesse um ganho de
eficiência no mercado alvo. Logo, o melhor seria que a empresa entrasse como um
novo jogador. Neste caso, há que:
(i) Verificar que o mercado é concentrado e que o monopolista incumbente
tem preço de monopólio;
(ii) Mostrar que as barreiras à entrada são elevadas de forma geral para os
demais competidores, mostrando que não há outros prováveis
concorrentes potenciais efetivos, que pudessem contestar os incumbentes;
mas;
(iii) Mostrar que as barreiras à entrada não são elevadas para o competidor
potencial efetivo, fazendo da sua entrada um evento provável;
(iv) Mostrar que, devido à eficiência deste único competidor potencial efetivo,
a entrada seria pró-competitiva.
420. De acordo com o parágrafo 602 do Parecer da SG, esta parece ter optado por seguir
a tese concorrência potencial efetiva. Por isso, uma análise sobre este tópico será feita
mais adiante. Segundo a SG, foram consideradas três condições: (1) que o mercado
possuísse características de oligopólio, com poucos possíveis entrantes nas praças da
Kroton; (2) que a potencial entrada tenha efeito pró-competitivo porque o entrante
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potencial é experiente (3) que haja evidências claras de que o potencial entrante de
fato entraria nos mercados analisados. Não abordou a SG duas condições
imprescindíveis: o fato de não haver outros possíveis competidores no mercado
exceto Estácio e demonstrar que o preço da Kroton constitui um preço de monopólio
/ oligopólio.

7.6 Tipos de concentração neste AC
421. Este AC refere-se aos seguintes mercados relevantes dimensão produto: ensino de
educação superior, divididos em “presencial e EAD”, que, por sua vez, são divididos
em “graduação e pós-graduação”, que, por sua vez – já incorporando a dimensão
geográfica – são divididos em “cursos por municípios”. Tanto a Kroton quanto a
Estácio fazem parte do mesmo mercado relevante dimensão produto, tratando-se,
assim, de uma concentração horizontal.
422. Há também concentração conglomeral, uma vez que a Kroton e a Estácio não
atuam necessariamente nos mesmos municípios. Logo, há uma complementariedade
pelo lado da oferta. Não há, no entanto, concentração vertical.
423. No tocante à concentração conglomeral, é fácil notar que não se trata de uma
concentração econômica em que haja complementariedade pelo lado da demanda,
pois um estudante de EAD não opta ao mesmo tempo pelo ensino presencial e viceversa. Ou seja, os mercados não são complementares para o aluno. Com isso, condutas
exclusionárias e de fechamento de mercado pela via da venda casada são
descartadas80.
424. Há, contudo, complementariedade pelo lado da oferta. Tanto pela
diversificação do portfólio/marca, quanto pela diversificação geográfica. Ou seja,
pode-se dizer que a Kroton está ampliando o seu portfólio de marcas ofertadas com a
compra da marca Estácio. Além disso, a Kroton está entrando em regiões que não
atuava antes.

7.7 Entendimentos da SG e reflexões sobre os dados disponíveis
425. A SG tratou do tema da concorrência conglomeral no tópico V.7 (Rivalidade:
aspectos adicionais, parágrafos 565-635) e as principais conclusões de suo Parecer
derivam dos tópicos abordados neste item.
426. No parágrafo 567, a SG afirma que os mercados de ensino presencial e EAD são
próximos. De fato. Do ponto de vista da demanda estes são substitutos (ainda que
distantes, conforme análise da própria SG até o parágrafo 564) e, do ponto de vista da
oferta, são complementares. Não é porque há uma “proximidade entre ditos
mercados”, porém, que se pode concluir que haja “pressão competitiva de um
mercado em outro”. No parágrafo 568, a SG corrobora este novo entendimento de
mercado relevante ao afirmar que “o EAD seria capaz de pressionar os (preços dos)
cursos presenciais”. Se fosse este o caso, então, o mercado relevante teria que ser
1.
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A SG entende que possa haver este problema (parágrafo 573 da suo Parecer). Além disso, nos parágrafos
583 e 607 a SG, apesar de atentar ao fato de que é necessário haver argumentos objetivos para comprovar
que a operação elimina o único concorrente potencial, esta diz que o risco é real devido ao tamanho da
Kroton. Estes, no entanto, não são os entendimentos desta Conselheira-Relatora.
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redefinido como um só e os primeiros 564 parágrafos do Parecer deveriam ser
invalidados. É uma inovação, portanto, ter, em um único Parecer, dois entendimentos
completamente distintos acerca da dinâmica competitiva de um determinado
mercado, estando um deles completamente distante da jurisprudência construída pelo
Cade desde os anos 2000. Se for este inusitado fato verdade, então há que se fazer
uma detida análise para os dois entendimentos, seguindo as corriqueiras análises de
possibilidade e probabilidade, com o risco de se criar uma forma de análise subjetiva
e distante das melhores práticas internacionais.
427. Pois foi isso que a SG fez. Deu uma nova interpretação e redefiniu o mercado
relevante como sendo o de “mercado de educação superior”, sem distinguir entre EAD
e ensino presencial e sem dar explicações contundentes com evidências de análises
de preços, para tamanha mudança na forma de análise.
428. Nota-se, consequentemente, que, antes mesmo da SG adentrar nas teses da
concentração conglomeral, houve uma redefinição implícita do mercado relevante
dimensão produto. Questiona-se, entretanto, de que forma esta nova definição de
mercado ajuda na argumentação da concentração conglomeral e na tese da eliminação
da concorrência potencial. De fato, a redefinição atrapalha, pois agora trata-se de um
só mercado. Se assim for verdade, então não se poderia falar em conglomerado, pois
ambas as empresas atuam no mesmo setor e em nível nacional. Seria, assim, uma
concentração tradicional horizontal. Mais ainda, se assim fosse o caso, a operação
teria uma concentração baixa. A variação de market share neste “mercado relevante
redefinido” passaria de 16% para 23% (ou, considerando os remédios negociados,
para 19%).
429. No parágrafo 571 (e depois nos 580 e 583) a SG aceita o fato de que concentrações
conglomerais não trazem preocupações em diversas jurisdições81 (inclusive na
brasileira, em que muitos casos são aprovados por rito sumário) e, além disso,
apresenta uma definição imprecisa acerca do que venha a ser uma concentração
conglomeral (muito embora no parágrafo 752 sugira que a definição considerada pela
SG seja pelo lado da oferta, por se tratar de complementariedade geográfica e do
produto/marca). No parágrafo 573, mesmo assim, com base em Hovenkamp, diz
haver duas preocupações neste AC: (1) com a eliminação de um concorrente potencial
e (2) com a práticas exclusionárias, como venda casada ou preço predatório. O
problema é que este mesmo autor (como já citado anteriormente neste voto) entende
que os problemas em AC conglomerais são deveras controversos e ultrapassados nas
jurisdições americana e europeia.
7.7.1 Tese da eliminação da concorrência potencial
430. No item V.7.1 (parágrafos 575-616), a SG, no parágrafo 575, explicita a
preocupação trazida no Guia H sobre o tema, mas não se atenta que esta refere-se ao
mesmo mercado relevante (daí o H do nome Guia H). Se o desejo, assim, era analisar
a tese da eliminação da concorrência potencial, esta poderia ter sido feita no âmbito
de uma concentração horizontal, sem recorrer à concentração conglomeral. Não por
menos 2 dos 3 exemplos citados pela SG se referem a concentrações horizontais.
1.
81

Para isso, cita Hovenkamp, H. Federal Antitrust Law. Fourth Edition. Handbook setires. p. 607.
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431. O primeiro exemplo citado encontra-se no parágrafo 576, que diz respeito à uma
operação feita em 1964 no mercado de gás natural (El Paso comprando a Pacific
Northwest). O segundo exemplo, mencionado no parágrafo 577, concerne à uma
operação que ocorreu em 1967 no mercado de limpeza [de uma empresa que não tinha
alvejante (P&G) comprando uma que tinha (Clorox)] e aonde a complementariedade
ocorria pelo lado da demanda. Por fim, o terceiro exemplo, apresentado no parágrafo
578, refere-se à uma operação feita em 1973 no mercado de cerveja (Falstaff Brewing
e Narragasett Brewing.
432. No parágrafo 580, a SG reforça o que havia dito no parágrafo 571 sobre o fato da
tese da eliminação do competidor potencial precisar de provas contundentes e que
esta tese vem sendo rejeitada nas cortes americanas, fato inconteste. Complementa
este ponto no parágrafo 583, dizendo que não se pode especular, mas dar uma
fundamentação precisa, lógica e com dados/informações. As evidências apontadas
pela SG, contudo, foram poucas, fracas e pouco contundentes. Nem mesmo a
dinâmica de preços e quantidades (informações disponíveis para o DEE) a SG utilizou
para tentar convencer o leitor das teses argumentadas.
433. Há, segundo a SG, alguns requisitos a seguir, destacados no parágrafo 581. Com
respeito a “eliminação da concorrência potencial real” (leia-se efetiva) há três
pontos a considerar simultaneamente: (1a) se o comprador é um provável entrante no
mercado alvo; (2a) se existem poucos prováveis entrantes; e (3a) se a futura entrada
teria efeitos pró-competitivos (no sentido de que se trata de uma empresa mais
eficiente). Já no tocante à “concorrência potencial percebida”, explorada no
parágrafo 582, esta se aplica somente se três pontos ocorrerem: (1b) se o mercado
alvo for um oligopólio; (2b) se o comprador for o único potencial entrante ou um dos
poucos a ponto de influenciar os preços do mercado; e (3b) se a fusão não trouxer
aumento da concorrência. Ainda que cada conjunto de condições discorde um pouco
da teoria econômica apresentada no item anterior, mais abaixo a própria SG mistura
estas condições em sua análise, o que gera desconforto no leitor, que busca por uma
linearidade no raciocínio.
434. Com isso, a SG conclui, no parágrafo 584, que há um risco real de se estar
eliminando um concorrente potencial, separando a sua argumentação em duas partes:
V.7.1.2 (da atuação de grupos econômicos no setor de educação) e V.7.1.3
(concorrência potencial entre Kroton e Estácio: evidências).
435. Quanto à atuação de grupos econômicos do setor de educação, nos parágrafos
586 e 587 (e também no 603), a SG aponta que o mercado relevante geográfico é
nacional, tanto para o EAD quanto para o ensino presencial. A SG, desta forma,
alterou a definição prévia de mercado relevante. Desta vez, a alteração ocorreu na
dimensão geográfica. No começo deste tópico a SG entendeu que o mercado seria de
“educação superior como um todo” e, agora, que seria “nacional”. Portanto, o tópico
V.7 redefine o mercado relevante para: “educação superior em nível nacional”.
436. Se assim for o novo entendimento da SG, esta deveria ter seguido uma cuidadosa
análise de possibilidade e probabilidade do exercício do poder de mercado, mas não
foi este o caminho. Aliás, pelas participações de mercado em âmbito nacional no setor
de educação privada, esta operação não teria problemas concorrências. Basta ver as
participações de mercado da Kroton e Estácio (16% + 7% = 23%).
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437. A literatura é muito bem sedimentada em termos internacionais para se aventurar
por caminhos não trilhados pelas melhores autoridades do mundo. Não se trata aqui
de “esquecer da floresta e se restringir as árvores”. Se trata de aplicar a teoria
microeconomia de forma atenta e responsável e fugir de chavões e conclusões
genéricas e de efeito, que mais parecem conclusões de não especialistas na área
antitruste. Se for assim o caso, qualquer AC pode passar a ser analisado por médicos
ou arqueólogos, tornado desnecessária a análise de especialistas na área da
concorrência. A coerência sobre a definição de mercado relevante e das análises que
precedem, portanto, são imperantes. Do contrário, nada se pode dizer.
438. Feita esta observação, nos parágrafos 587 ao 592 a SG aborda o fato de haver
alguns grupos que estão comprando players menores (seja no ensino presencial, seja
no EAD), além destes estarem se expandindo organicamente. De fato, houve,
conforme observado no início deste voto, que, de 2001 a 2015, houve 62 ACs, dos
quais 20 foram da Kroton e 19 da Estácio, lembrando que a Kroton e a Estácio são os
números 1 e 2 termos de total de alunos. A Laureate e a UNIP seriam as mais próximas
concorrentes, mas há ao menos, além das Requerentes, 8 grupos de educação em cada
modalidade.
439.

Duas observações devem ser feitas:
(i) Dado o dinamismo do mercado de educação superior, dado o seu
crescimento, dado que marca, qualidade e preço são relevantes, e dado que
há uma alteração no status quo estrutural do setor quase anualmente;
afirmar que este setor tem estrutura de um oligopólio é extremamente
contestável. É um mercado com características muito mais próximas a de
“concorrência monopolística”;
(ii) Se a concorrência entre as empresas ocorre de acordo com o mercado
relevante definido previamente, haveria que considerar os diversos
concorrentes locais na análise da eliminação da concorrência potencial. De
fato, conforme a SG analisou até o parágrafo 564, em um município há
diversos jogadores concorrendo, não necessariamente com estratégias de
abrangência nacional. Não é porque alguns jogadores não têm estratégias
nacionais, contudo, que estes não sejam rivais efetivos das requerentes nas
distintas localidades, uma vez que o mercado relevante geográfico é local
e não nacional. Portanto, conquanto se possa analisar os grupos que
oferecem EAD e presencial no Brasil, como a SG fez na Tabela 52 – em
que esta mostra que há 15 jogares no total, dos quais 5 atuando em ambas
as modalidades (além das requerentes, a Laureate, Unip e Cruzeiro do
Sul), muito embora haja outros grupos atuando desta forma (como a Ser e
a Ânima) –, não se pode esquecer que, segundo os dados do INEP 2015,
pode-se observar ao redor de 2000 IES atuando no presencial e 200, no
EAD82.

1.
Cabe lembrar que não se deve pensar que uma “faculdade” seja uma instituição qualquer, sem força,
irrelevante. A FGV, por exemplo, tem faculdades importantes, assim como o Insper. Este é apenas um
alerta de que a ignorância daqueles que desconhecem o setor pode levar a um pré-julgamento equivocado
sobre os potenciais rivais. Não se quer dizer que FGV e Insper façam parte da “educação de massa”, mas
que não se deve entender que faculdade não pode rivalizar com uma IES de algum grupo de abrangência
nacional.
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440. Nos parágrafos 593 ao 596 a SG aborda sobre os importantes ganhos de escopo e
das externalidades positivas dos grupos atuarem nas duas modalidades. Se isso for
verdade, então há eficiências incontestes nesta operação, o que, em tese, traz um
potencial aumento de bem-estar para o consumidor, o que não foi o que a SG
considerou ao analisar as eficiências trazidas pelas Requerentes. Ou seja, tem
incoerências e inconsistências ao longo do Parecer, que não permitem o leitor ter
linearidade lógica.
441. É fato que essa eficiência econômica gera pressão nos jogadores com atuação unimodal ou de presença local para reduzirem custos. Além disso, tal ganho de eficiência
pode ser considerado um desafio maior para um novo entrante (barreira à entrada),
que precisa ser igualmente eficiente. Esta busca por menos custos deve, assim, ditar
a dinâmica futura neste segmento: seja para reduzir o preço ao consumidor (nas
localidades mais competitivas), seja para aumentar a margem das empresas (nas
localidades mais concentradas). Ou seja, se há um viés nos preços, destarte, pela ótica
da eficiência, é de redução nos preços, não de aumento. De fato, como pode ser notado
pelos Gráficos 33 e 34, a competição no EAD parece ter como um dos drives fortes o
preço, enquanto no ensino presencial, parecem ser a marca e a qualidade.
442. De fato, segundo o Gráfico 33 e 34, a Kroton reduziu seus preços entre 2014 e
2015 um pouco (comparativamente os demais jogadores), o que foi reconhecido pela
SG no parágrafo 641, muito embora a própria SG também tenha afirmado, no
parágrafo 722, que “não tem havido repasse aos preços”, contradizendo-se.
443. Além disso, no parágrafo 597 (e 600), a SG afirma que a Kroton e a Estácio são
instituições de massa e podem ser que tenham estratégias similares. De fato. Kroton,
Estácio e diversos outros jogadores, devidamente explorados pela SG até o parágrafo
564, pertencem a este nicho de mercado (de massa). Não se pode afirmar, entretanto,
que estas características sejam danosas à concorrência ou fazem dos grupos
apresentados na Tabela 52 os únicos relevantes neste nicho de mercado.
444. Diferentemente do que pontua a SG (de que a Estácio é o principal rival da
Kroton), a Kroton tem 59% de sua oferta em municípios mais pobres, segundo o
índice IDH, assim como a UNIP, que oferta 40% nestes municípios. Já a Estácio,
oferta apenas 26% nestes municípios. Por estes dados, dessa forma, mesmo
considerando o mercado como nacional: (1) a UNIP parece ser um rival mais efetivo
para a Kroton e (2) não se pode afirmar (na parte de concorrência potencial) que a
Estácio é único concorrente possível, nem descartar que a UNIP, Cruzeiro do Sul,
Laureate, entre outras, entrariam nos mercados da Kroton83.
445. A SG, destarte, diante do que expôs até o momento, argumenta que, no mercado
relevante redefinido (educação superior em nível nacional), há poucos grupos atuando
nos dois segmentos e em nível nacional. Em particular, como a Kroton e a Estácio
têm a mesma estratégia (de massa) e estão nas primeiras posições, a Kroton teria
interesse em comprar a Estácio para eliminar este concorrente potencial do mercado,
uma vez que é a Estácio o único grupo que faz “pressão competitiva” na Kroton. Não
há dúvida que os preços mais competitivos da Estácio devem incomodar a todos os
1.
83

Parecer do Dr. Cleveland Prates, item 5.2, no estudo de clusters.
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jogadores, de que a Estácio é um possível (não potencial!) competidor da Kroton e de
que há diversos outros possíveis (não potenciais) competidores destas duas empresas
em cada rincon do Brasil. Não se pode afirmar, por isso, que outras empresas não
possam comprar a Estácio ou que não possam competir. Aliás, mesmo sem ter sido
citada na Tabela 52, o Grupo Ser foi o único a ter feito oferta a Estácio, mostrando
que há outras empresas – além das citadas na Tabela 52 – que poderiam comprar a
Estácio. Este fato público não foi considerado pela SG, por exemplo.
446. A SG tinha que ter feito – com mercado relevante redefinido – as tradicionais
análises de possibilidade e probabilidade do exercício do poder de mercado e
demonstrar com números e dados suas teses. Fazer inferências meramente opinativas
e especulativas enfraquece a sua conclusão.
447. Diferentemente do que foi dito no parágrafo 599, destarte, não houve construção
lógica baseada em fatos e dados passados para que se pudesse concluir que a Kroton
está eliminando o seu maior concorrente potencial (note que parece haver uma
confusão entre possível e potencial)84, mas em suposições, percepções e análises
espúrias por parte da SG. Houve, em suma, uma redefinição do mercado relevante e
um salto para análise de concorrência potencial, sem a devida cuidadosa análise – ao
menos – das barreiras à entrada85 e análise dos dados de preços elaborados pelo DEE.
Além disso, evocar teses ultrapassadas de concentração conglomeral foi ainda outra
confusão desnecessária.
448. Nos parágrafos 600 e 616, a SG aponta evidências de eliminação do competidor
potencial (Estácio) pela Kroton. A SG, para isso, tenta demostrar que existem as
condições expressas na literatura. Antes, porém, a SG resolve voltar ao tema do
mercado relevante e reforçar a sua ideia de que este é um só: “educação superior no
Brasil”. O problema, porém, é que os dados de preços não corroboram a sua tese de
eliminação de um competidor potencial. Nem mesmo as características deste
mercado, que não são de um oligopólio, mas de concorrência monopolística.
449. Nos parágrafos 600 e 601 a SG volta a afirmar (como já tinha feito no 597, de que
a Kroton e a Estácio são instituições de massa e de presença nacional, com
mensalidades mais baixas do que as instituições de “elite”. De fato, é o caso e que foi
devidamente considerado anteriomente. No entanto, este público não diz respeito
apenas a estes dois grupos, mas a um grupo maior de empresas.
450. Além disso, para esse público-alvo, os preços da Kroton se diferem dos da Estácio
consideravelmente no presencial (ver Gráfico 33). Se fossem rivais muito próximas,
como parecem ser Laureate e Unicesumar no presencial, por exemplo, teriam uma
dinâmica de preços mais parecida (no nível e nas derivadas). No EAD, em que a briga
por preço (ver Gráfico 34) ocorre de forma mais acirrada, porém, apesar de haver
alguma similaridade na dinâmica (não no nível) entre Kroton e Estácio, os demais
1.
Quando se usa o termo potencial, refere-se à teoria da “eliminação da concorrência potencial. Neste caso,
trata-se de um dos vários concorrentes. Como não cabe neste AC falar na dita tese, no caso a Estácio é mais
um concorrente da Kroton. Talvez seja o mais agressivo em diversas praças, mas talvez não em todas. Esta
seria a análise que a SG deveria estar fazendo.
85
Note que, para garantir uma análise linear desde a definição do mercado relevante até as conclusões da
SG, seria necessário reinstruir este AC com um novo mercado relevante (invalidando praticamente toda a
análise até o parágrafo 564), o que é uma tarefa impossível de ser feita no Tribunal, dado o curto prazo
legal e o número reduzido de pessoas no Gabinete.
84
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grupos também apresentam dinâmicas parecidas a estas duas, o que se conclui que
parece ser mais uma tendência de todo o mercado, onde a rivalidade parece ser mais
dura entre todas, do que uma briga apenas entre a Kroton e a Estácio.
451. Portanto, conquanto a Estácio seja um dos rivais da Kroton, não é possível afirmar
que seja o rival mais relevante, ainda que os dois grupos sejam os primeiros colocados
em nível nacional, considerando o número total de alunos. Ao menos pelos dados de
preços agregados nacionais (que dizem respeito ao mercado redefinido), não é
possível fazer dita afirmação. Talvez fosse o caso desta rivalidade acirrada entre a
Estácio e a Kroton ocorrer em alguns dos mercados relevantes previamente definidos,
mas, como a SG optou por redefinir o mercado relevante, o dado agregado nacional
(Gráficos 33 e 34) não corrobora a sua tese.
452. No parágrafo 602, então, a SG observa a necessidade de ser demonstrada a tese
de que a Kroton está comprando o seu único concorrente potencial, a Estácio, evitando
uma análise especulativa. Para validar a sua tese, diz haver algumas condições,
misturando os pontos outrora listados e acrescentando mais um. A SG menciona três
condições: (1) item 1b – que o mercado alvo seja um oligopólio; (2) item 3a – que
o potencial entrante tenha efeito pró-competitivo e (3) que tenha evidências
claras de que o potencial entrante de fato entraria nos mercados analisados.
453. Antes de seguir, vale dizer que no tocante à concorrência potencial efetiva, no
caso do presente AC, é uma interpretação plausível que a SG esteja interpretando a
Estácio como se fosse o único potencial entrante no mercado em que a Kroton pratica
preços de monopólio/oligopólio nos seus mercados relevantes alvo. Já que a SG
redefiniu o mercado, qual seria o mercado-alvo para a SG? Quem é o demandante?
Será que um carioca iria optar por uma universidade em Recife? Como se dá esta
análise? A metodologia, assim, ficou muito nebulosa e especulativa.
454. Além disso, seria necessário apresentar não só evidências de que a Estácio seria a
única a entrar nestes mercados; mas também demonstrar, que nenhum outro grupo
pudesse entrar nestes mercados. Por último, teria que mostrar que a Kroton exerce
preços supranormais, já que é uma monopolista ou quase. Pelos dados de preços
(Gráficos 33 e 34), no entanto, é possível perceber que a Kroton tem preços médios –
nem são os maiores e nem os menores do mercado, tomando uma média nacional (que
é o mercado redefinido pela SG). Desta maneira, tal tese, evidenciada pelos dados,
não passa de uma hipótese teórica, desprovida de análise de dados.
455. Apesar de não haver explicação para misturar as condições necessárias (entre
percebido e efetivo), a SG, nos parágrafos 603 a 605, considera o “quadro sistêmico”,
imaginando que isso signifique dizer que o mercado relevante seja o redefinido, isto
é, o “de educação superior privado no país”, com apenas 7 grupos de abrangência
nacional. Afirma (primeiro ponto), por isso, que o mercado é oligopolizado. Ainda
que extremamente contestável tal hipótese, vale observar, que, se este argumento for
válido, há ao menos 5 grupos como concorrentes potenciais e não somente um, a
Estácio, o que vai de encontro com uma das condições elencadas na literatura.
456. Esta análise não foi feita pela SG nos 8 municípios considerados problemáticos,
do ponto de vista da concentração horizontal. A SG não analisou os preços em nível
município x município (ou ao menos uma média por município de cada empresa),
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logo, nada se pode dizer sobre a estrutura do mercado e de seus preços sob a definição
de mercado relevante feita ao longo do Parecer (município x curso). Observando os
preços médios nacionais da Estácio em ambas as modalidades (Gráfico 33 e 34),
contudo, é possível notar que a Estácio já tem os preços mais baixos do mercado.
Estes, assim, não parecem ter preços de oligopólio, ao menos no mercado relevante
redefinido pela SG, que é o nacional (“quadro sistêmico”, referido no parágrafo 603).
Vale lembrar mesmo tendo considerado poucos jogadores, foi possível inferir a
grande variabilidade de preços.
457. Além do mais, “empresas com estratégias de crescimento completamente
diferentes podem ser rivais acirradas”. Será que Itaú compete com Credit Suisse? No
nicho de alta renda provavelmente sim, apesar de serem instituições financeiras com
estratégias diferentes de modo geral. Desconsiderar que a real dinâmica competitiva
ocorre no mercado relevante previamente definido – que foi a base para se analisar a
possiblidade e a probabilidade do exercício do poder de mercado – revelou ou que o
mercado predefinido está mal definido ou que esta nova análise deve ser descartada.
O fato é que os argumentos não estão lineares e as duas análises são, assim,
incompatíveis de serem feitas em uma mesmo Parecer.
458. Como a análise feita pela SG até rivalidade parece ser aquela que acompanha a
jurisprudência, não é possível constatar que haja um oligopólio nos mercados
relevantes municípios x municípios e nem mesmo em âmbito nacional, uma vez
que, segundo o Inep 2015, há cerca de 2.350 IESs privadas atuando no Brasil.
459. Outro dado que corrobora que o mercado não é um oligopólio é o tamanho da
margem de lucro e a sua comparação com a variação da quantidade de alunos.
Segundo as requerentes, a margem EBTIDA e do Lucro líquido anual é da ordem de
grandeza de 30%. No parágrafo 639 a SG informa que houve aumento na base dos
alunos de 2012 a 2015 de 121%, o que corresponde a um crescimento anual médio de
30,25%. Como os crescimentos em percentagem são semelhantes, pode-se inferir,
assim, que o aumento do lucro se deveu não ao aumento de preço, mas ao aumento
na quantidade de alunos. Se o mercado fosse muito concentrado, a margem de lucro
deveria ser acima de 50% (vide caso da BVMF, em que a sua margem foi, em média,
desde 1997 até 2016, de 63%, aí sim, tratando de um mercado deveras concentrado,
em todos os 3 segmentos).
460. Quanto ao segundo ponto (parágrafos 606 ao 607), a SG, no parágrafo 606, apesar
de ter redefinido o mercado como sendo nacional no parágrafo 603, volta a defender
sua tese de mercado relevante município x curso, afirmando que uma entrada é sempre
pró-competitiva. Apesar de correta esta hipótese, esse não é o ponto a ser demonstrado
na “concorrência potencial efetiva”. Há que demonstrar que a entrada seria
unicamente feita pela Estácio (e ninguém mais) e que faria reduzir os preços
oligopolizados da Kroton. Essa afirmação, de acordo com os dados de preços
apresentados, não é possível de ser feita. Logo, a condição de que a Estácio seria a
única pró-competitiva não é satisfeita.
461. Outrossim, se o tópico “entrada” é tão relevante para as conclusões finais da SG,
não é compreensível que esta tenha juntado os tópicos “entrada e rivalidade” em um
mesmo item, não endereçando corretamente os pontos teóricos e trazendo evidências
de cada item. Haveria, na verdade, que ter sido feita uma minuciosa análise – seguindo
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todos os 3 critérios descritos no Guia H, sobre os diversos tipos de entrada (parágrafo
224), tanto no ensino presencial, quanto no EAD, ao menos nos 8 municípios
problemáticos (que tem prazos, critérios e regulações distintas) – e incorporá-la à
análise da concorrência potencial.
462. Com relação ao terceiro ponto (nos parágrafos 608 a 610), a SG entende que há
evidência de que a Estácio é o potencial entrante. Para tanto, apresenta os planos de
expansão orgânica de ambas, na Tabela 53 do Parecer (polos novos, polos já
credenciados sem estarem ativos e novos campis). Como esses não estão segmentados
por município x cursos em que a Kroton atua mas não a Estácio, então é complicado
analisar a tese da concorrência potencial. Falar de números totais no Brasil não diz
muito, ainda mais assim. Mesmo que os dados da Kroton fossem apresentados
corretamente, haveria que apresentar, também, os dos demais grupos, para demonstrar
que estes outros grupos não têm qualquer projeto de entrada nestes locais em que a
Kroton está mas não a Estácio. Dizer que há dois municípios que as duas tem pedidos
de novos campi não é a informação que se está buscando neste caso.
463. Mesmo que houvesse essa ameaça crível de entrada por parte da Estácio, não é
possível afirmar que ela é a única a ameaçar de forma crível a Kroton, nem mesmo
considerando o mercado nacional (como fez a SG), pois há ao menos, outros 5 grupos
(Unip, Cruzeiro do Sul, Laureate, Ser e Ânima) a serem considerados como potenciais
entrantes, sem mencionar nos demais competidores em ambas as modalidades
descritas na própria Tabela 52 do Parecer da SG ou nos outros demais competidores
não mencionados na Tabela 52, mas mencionados na análise prévia de rivalidade em
cada curso/município.
464. Se houve algum AC próximo a eliminação do concorrente potencial, este foi,
indubitavelmente, a compra da Cetip pela BVMF em 2017. Neste caso, o mercado da
renda variável era extremamente concentrado, com margens de lucro acima de 60%,
e a Cetip tinha elevada probabilidade de entrar, dado que já estava no processo de ter
uma CCP (contraparte central) – exigência da CVM e do Banco Central, para atuar
no setor de uma bolsa de valores. Mais ainda, no mercado de renda fixa, a Cetip era
mais eficiente na venda de produtos/serviços e já tinha uma marca reconhecida pelo
mercado. Ainda que pudessem ter outros poucos concorrentes em algum dos
segmentos, inquestionavelmente era a Cetip a única concorrente potencial a atuar em
todos os três segmentos do setor, o que tiraria o monopólio da incumbente BVMF.
465. Por fim, cabe dizer que – mesmo considerando o mercado de educação superior
privado nacional – a própria SG identifica, como dito, 3 outros concorrentes que
atuam nas duas modalidades: UNIP, Cruzeiro do Sul e Laureate. Além disso, não só
há outras empresas que atuam em ambas as modalidades e que não estão apresentadas
na dita Tabela, como, mesmo que outras IESs não atuem em ambas as modalidades,
isso não quer dizer que não sejam rivais efetivos, como é o caso da Uninter (4a no
EAD) e Uninove (5a no presencial). Aliás, vale lembrar que a Unopar, apesar de ser
uma das líderes no EAD, não está no presencial. A conclusão, portanto, é que não
é possível validar a tese da eliminação da concorrência potencial neste caso.
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7.7.2 Tese das condutas anticompetitivas: exclusionária e colusão tácita
466. Este item diz respeito aos ao item V.7.2, parágrafos 617-635 do Parecer da SG.
Nos parágrafos 617 ao 620 há uma menção de possíveis práticas exclusionárias:
reciprocidade, venda casada, preço predatório, entrenchment e enhancing the price
leadership; e por alguma razão, não explicitada, a SG opta por analisar as duas
últimas.
467. No parágrafo 621 a SG afirma que, devido a capacidade financeira da Kroton, ela
é uma “líder de preço”, com capacidade de barrar competidores potenciais, hipótese
controversa quando defrontada com os dados do Gráfico 33 e 34. De fato, para a SG
qual é a característica de uma líder de preço? Ter preços médios de mercado,
conforme os dados dos últimos 5 anos mostram?
468. Além disso, se a Kroton já é líder, então ela já seria capaz de fazer conduta
exclusionária ou colusão tácita, em especial depois da compra da Anhanguera. A
própria SG, no parágrafo 723, no entanto, afirma que os preços médios da Kroton
eram maiores do que os dos rivais em alguns mercados, o que contradiz com a sua
tese exclusionárias, que deveria ser os menores (devido a suposta predação). A
confusão argumentativa, assim, não contribui para que o leitor consiga identificar uma
linha de raciocínio, com racionale econômica compatível com os dados disponíveis.
469. Em seguida (parágrafo 622), com base em argumentações de terceiros (Laureate
e outras, mencionadas nos parágrafos 623-626), a SG afirma que também pode haver
conduta colusiva tácita (em que a Kroton imporia preços maiores), sem se dar conta
de que dita estratégia é contrária à sua tese anterior (que a Kroton faria preços
predatórios com subsídio cruzado e conduta exclusionária) e sem explicar como essas
condutas se dariam e em que mercados ocorreriam ditas condutas. No mesmo
parágrafo, aliás, a SG volta a dizer que a nova empresa pode também inibir entrantes
(que ocorre se houver retaliação, ou seja, preço predatório). Para SG, portanto, tudo
pode ocorrer: queda ou aumento de preço, derivando sempre de uma conduta
anticompetitiva por parte da Kroton, por ela ser grande. Onde estão as análises dos
preços de mercado nos devidos mercados relevantes, já que em termos nacionais não
é observado uma conglomeração?
470. Nos parágrafos 629 e 634 a SG expõe que a fusão poderia levar a um “efeito
nefasto da padronização no ensino e na queda da qualidade do serviço prestado”.
Indaga-se, porém, se a padronização é um conceito ruim per se e que seria o Cade a
endereçar estas questões. Se fosse ruim, a China hoje não deveria estar ganhando
olimpíadas de matemática ou estando nos primeiros lugares nas provas padronizadas
internacionais. Ainda que a SG possa ter razão, contudo, não cabe ao Cade opinar
sobre esta questão, mas ao MEC.
471. Quanto à qualidade, os dados expostos pela SG e pelo Inep 2015 de fato não são
favoráveis à Kroton, mas faltou a SG demonstrar o nexo causal entre as condutas
previamente descritas e este resultado. Se os níveis de qualidade fossem excelentes, a
SG modificaria que hipóteses? De qualquer forma, este tópico poderia ter sido
endereçado na análise de concentração horizontal (suficiência da entrada) e a SG
poderia ter imposto Remédios neste sentido, caso este AC viesse a ser aprovado. De
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fato, qualidade, marca e preço fazem parte da dinâmica competitiva de um mercado
em concorrência monopolística.
472. Quanto à conduta exclusionárias, ainda que haja concentração conglomeral pelo
lado da oferta, é possível que a Kroton exerça conduta de preço predatório com
ou sem subsidio cruzado, com o objetivo de excluir concorrentes e fechar
mercado para concorrentes potenciais? Possível é, porque a Kroton tem elevada
participação de mercado no EAD e no ensino presencial em diversas outras
localidades complementares a da Estácio, o que poderia lhe dar margem suficiente
para que ela predasse alguns mercados, se financiando com outros.
473. Ainda que seja possível, é provável que a Kroton se comporte desta maneira?
Observando a dinâmica dos preços médias nacionais do EAD e do ensino presencial
em âmbito nacional (média), pelos menos por 6 grandes grupos (deflacionados pelo
IPCA), de 2010 a 2015, elaboradas pelo DEE com dados das empresas, não parece
ter sido esta situação no passado, ainda que a Kroton pudesse ter adotado uma
estratégia de predação, em especial com a compra da Anhanguera.
474. A SG, para demonstrar a sua tese, deveria ter feito uma análise de mercado nos
mercados relevantes em que a Kroton está, mas a Estácio não. Com isso, a SG deveria
ter analisado os preços, ao menos. Não foi isso, contudo, que foi feito. Usou-se uma
tese teórica e uma inferência também teórica em nível nacional. E, com evidência
contraria de preço e sem haver tido denúncia no Cade de conduta anticompetitiva por
parte da Kroton, é complicado entender a razão para a SG ter tomado esta direção em
sua análise.
475. O Gráfico 33 mostra que, no ensino presencial, os preços das mensalidades (média
nacional) variam entre R$500 a R$1000, com uma leve tendência de alta, tendo a
Kroton adotado preços entre [Acesso restrito ao Cade e à Kroton], não sendo o seu
preço o menor entre os dos demais jogadores (supostamente com o intuito de excluir
concorrentes), mesmo após 2014 com a compra da Anhanguera, apesar da leve
diminuição em seus preços neste ano para 2015. No EAD, por sua vez, os preços
variam entre R$200-R$400, com leve tendência de queda, tendo a Kroton adotado
preços entre [Acesso restrito ao Cade e à Kroton], não tendo reduzido o seu preço
abaixo dos grupos (supostamente com o intuito de excluir concorrentes).
476. Portanto, o que pode ser observado, é que a Kroton adota preços que acompanham
as tendências dos demais, ainda que não tenham valores absolutos maiores e menores
do mercado e tendo dinâmicas (derivadas) diferentes de todos. Com isso, não é
possível inferir que houve a prática de preço predatório e muito menos de colusão
(tácita ou não).
477. Por que agora, com um aumento de market share de 16% para 23% em nível
nacional (e, com os remédios acordados com as Requerentes, de 16% para 19%), ela
se incentivaria em cometer ditas condutas? Qual o nexo de causalidade da operação
com ditas condutas? A Kroton já é grande o suficiente para adotar comportamentos
anticompetitivos, caso fosse do seu interesse, e que não consta qualquer denúncia no
Cade quanto a um possível comportamento anticompetitivo. A “reclamação do
mercado” (de algumas impugnantes), aliás, é de que a Kroton aumentou os seus
preços acima dos demais grupos, se tomados exclusivamente os dados do FIES. De
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fato, ainda que em valores absolutos os preços da Kroton estejam na média do
mercado, é possível notar que houve um aumento na derivada da curva dos preços
presenciais entre 2012 a 2014 mais acentuada nos casos da Kroton, [Acesso restrito
ao Cade].
478. Com relação ao futuro, é provável que a Kroton exclua concorrentes do
mercado, evite novos entrantes (novas IESs), evite novas ofertas de cursos de
concorrentes já estabelecidos ou faça conluio? Mesmo que a operação não tivesse
trazido qualquer ganho de escopo (o que trouxe), como as barreiras à entrada são
relativamente baixas, estas condutas não parecem ser preocupantes.
479. No EAD – foco de preocupação maior, dada a escala e a elevada concentração da
Kroton – o recente Decreto (9057/17) tornou mais fácil e rápida ainda a entrada.
Portanto, ainda que haja uma concentração conglomeral, a probabilidade da
ocorrência dos problemas antitrustes derivados deste tipo de concentração é baixa.
Ainda assim, se todos os problemas concorrenciais antevistos pela SG até iniciar o
item V.7 forem endereçados, por consequência, os daqui também serão.

7.8 Conclusão
480. Com isso a SG conclui o item V.7. (parágrafos 630 a 635), afirmando que a
operação é danosa para a concorrência e que eleva (inexplicavelmente) às barreias à
entrada. Também afirma (parágrafo 632) que haveria “grande perda de eficiência
dinâmica (seja lá o que isso queira dizer), com redução global do nível de competição
e o aumento da possibilidade de estratégias exclusionárias por parte da nova
empresa”. Complicado acompanhar uma conclusão que não derivou de raciocínio
lógico e que tem expressões pouco usuais em análise antitruste. Se há conclusão de
caráter “dinâmico”, por exemplo, esta deveria ter sido derivada de uma análise
igualmente dinâmica. Tampouco se pode falar em redução “global” da concorrência,
se nenhuma análise de possibilidade e probabilidade foi feita.
481. Além disso, na sua conclusão final, no parágrafo 719, diz a SG que este AC: (1)
aumentaria os preços; (2) reduz a competição potencial; (3) desincentiva a melhoria
da qualidade; (4) homogeneíza as matrizes curriculares e metodologias de ensino
superior, reduzindo a diversidade de formação de profissionais no país; (5) incentiva
a adoção de práticas exclusionárias e (6) incentiva a colusão tácita. Ou seja, as
principais conclusões do Parecer derivaram no item V.7 (exceto o item 1), indo de
encontro com toda a análise prévia feita pela própria SG, na mesmo Parecer, sendo,
assim, conclusões extremamente controversas.

8 Eficiências
482. De acordo com o Guia H: as eficiências apresentadas devem: (i) ser específicas
da operação; (ii) ser verificáveis e prováveis; (iii) ser repassadas aos
consumidores em algum grau; e (iv) ocorrer um período inferior a dois anos.
483. Conforme apresenta a Figura 12, se o custo da operação for maior do que o
benefício trazido por ela à sociedade, ou a operação é reprovada ou esta é aprovada
com restrições, que enderecem todos os problemas concorrenciais.
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Figura 12 - Lógica de uma análise antitruste

Fonte: própria.

484. Em 13/01/2017, a Kroton protocolou no Cade petição que tinham por objetivo
apresentar análise de sinergias e reduções de custos associados a Operação, realizado
pela consultoria externa Bain & Company, em resposta ao Despacho SG nº
1537/2016. A SG, contudo, considerou apenas 10% das eficiências apresentadas pelas
Requerentes, sendo a totalidade apresentada na ordem de [Acesso restrito ao Cade e
à Kroton], como mostra a Tabela 70.
[Acesso restrito ao Cade e à Kroton]
Tabela 70 Eficiências apresentadas pelas Requerentes (lado esquerdo) e
consideradas pela SG (lado direito)
Fonte: Requerentes e Parecer SG. Elaboração própria.

485. Além disso, haveria transferência de expertise para Estácio dos projetos da
Kroton, com iniciativas de empregabilidade da Kroton, destacando o Canal Conecta
(plataforma de matching que aproxima os alunos a empresas de médio e grande porte).

9 Conclusões das concentrações: H e Conglomeral
486. Não foi derivado nenhum problema relativo às preocupações conglomerais: nem
concernente às teses ultrapassadas em uma análise de AC, tais como condutas
exclusionárias ou colusão tácita; nem referente à eliminação do concorrente potencial.
Há, contudo, graves problemas concorrenciais relativos à concentração econômica
horizontal, tanto no EAD quanto no ensino presencial; e, dentro de uma dinâmica
competitiva e no âmbito da concorrência monopolística, no tocante à qualidade e à
marca. Os quatro problemas antitrustes deste AC são:
(i) No ensino Presencial: Como a entrada de um novo concorrente pode não
ser suficiente (ainda que seja provável e tempestiva) nos mercados com
problemas concorrenciais, logo há preocupação nos oito municípios
problemáticos (Niterói, Campo Grande, Snato André, Macapá, São
José, São Luís, Belo Horizonte e Brasília) ou em 59 mercados
relevantes (curso/município);
(ii) No EAD: Como, mesmo com a entrada sendo fácil (provável, tempestiva
e suficiente) nos monopólios locais e mesmo havendo rivalidade em
diversos desses mercados, há elevadas economias de escala para uma IES
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que atua em nível nacional como as Requerentes, logo há preocupação
em como uma IES pode competir com a Kroton em nível nacional,
dado que ela já tem 37% do mercado e passará a ter 46%, quase
metade dos alunos brasileiros que estudam EAD, aumentando, assim,
mais ainda a sua capilaridade nacional;
(iii) Marca: Como a Kroton tem marcas fortes no presencial em seu portfólio
(Anhanguera e Pitágoras, por exemplo) e agregaria mais uma marca
relevante (Estácio), com spillover no mercado de EAD, logo há
preocupação que mais uma marca dê uma vantagem competitiva
ainda maior para a Kroton;
(iv) Qualidade: Como é custoso investir em qualidade e uma empresa com
maior qualidade pode não conseguir competir com a nova empresa, se esta
não for focada em aumentar a qualidade das suas IES; há uma
preocupação de que a fusão possa gerar perda de qualidade no ensino,
o que é extremamente indesejável. Deseja-se uma concorrência acirrada,
mas todos com foco em manter uma boa qualidade no ensino.
487. Desta forma, para se aprovar este ato de concentração, estes 4 itens são os pontos
de partida para qualquer negociação neste AC. Sem ter estes 4 pontos endereçados,
não se pode aprovar dita operação, com o risco de se ter elevação nos preços em ambas
as modalidades e perda na qualidade do ensino. Vale comentar que as Requerentes
tinham endereçado praticamente todos estes itens junto ao Gabinete 2, da
Conselheira-relatora.

10 Remédios
10.1 Caso Kroton x Anhanguera: algumas evidências
488. Antes de adentrar nas análises de remédio deste AC especificamente, é válido
verificar as evidências acerca da efetividade dos remédios do AC Kroton com
Anhanguera, por quatro parâmetros: (1) número de alunos e polos; (2) preços; (3)
qualidade da Anhanguera e (4) cumprimento dos termos do ACC entre Kroton e
Anhanguera. A ver.
489. Quando ao primeiro item, no EAD, foco dos remédios estruturais, os dados
demonstram que a venda da Uniasselvi foi um remédio efetivo, pois, o número de
alunos e o número de polos cresceram desde o 1º semestre de 2014, quando foi
assinado o ACC com o Cade, até o fechamento da venda, em 29/02/2016. De fato,
pela Tabela 71 e pelo Gráfico 39, é possível verificar que o número total de alunos
saiu de quase 70 mil no 1º semestre de 2014 para quase 100 mil no primeiro semestre
de 2016. Em 2017, o número de alunos da Uniasselvi, de acordo com o site desta IES,
é de 120 mil alunos.
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Tabela 71 - número de alunos no EAD

Fonte: Inep, 2015.

Gráfico 39 - Número de alunos
– EAD, Presencial e total

Fonte: Requerentes.

490. Ainda com relação ao primeiro item, no EAD, o número de polos aumentou
consideravelmente, de 48 para 74 (dos quais 14 estão nas praças em que a Kroton
atua), sem mencionar os outros 152 novos polos em processo de aprovação no MEC,
que, com o novo Decreto, devem ser agilizados. Estes 26 novos polos86 tem o
potencial de capturar 23 mil alunos até 201987.
491. Houve críticas quanto a implementação, contudo, que devem ser usadas para que
o Cade possa aprender e se ajustar nos demais casos futuros (e, em particular, para
não os cometer neste AC). Os aprendizados foram: (1) que a operação só pode ser
concretizada após a venda de toda a parte estrutural, pois gera o incentivo por parte
das Requerentes em vender os ativos o mais rápido possível; (2) que (mesmo assim)
deve ser dado um prazo limite de 12 meses; (3) que, como é um remédio referente à
um AC e como se deseja estimular a concorrência, seria desejável que a venda dos
ativos fosse feita para um rival efetivo (ainda que a experiência de venda para um
fundo não tenha sido ruim); (4) que não tenha um preço mínimo na venda dos ativos
e (5) que se tenha uma preocupação com a não deterioração do ativo a ser vendido até
a data da venda.
492. Como observação, vale lembrar que no tocante ao remédio no ensino presencial88,
dos 6 municípios onde houve concentração (ou 26 mercados relevantes), Jundiaí/SP
(com 7 cursos) foi o único em que a concentração não foi endereçada, por problemas
regulatórios. Dos 7 cursos, contudo, 2 haviam preocupações: produção industrial (que
formou um monopólio) e engenharia mecânica (que formou um quase monopólio,
com 96%). Nos demais 5 cursos, os percentuais estão abaixo de 50%, sendo possível
haver rivalidade.
493. Com respeito ao segundo item, após a assinatura do ACC, os preços médios das
mensalidades da Anhanguera, tanto no ensino presencial quanto no EAD, variaram
menos do que os índices de inflação vinculados a educação (IPCA_Educ, IPC_Educ
e INPC_Educ). Ver Gráficos 40 e 41. Como é possível observar, no ensino presencial
(Anhanguera é a linha pontilhada laranja), os preços subiram menos que a inflação do
período: elevação de 2% contra 16% do IPCA_Educ (notando que se tomou o
indicador que mais variou no período). No EAD, por sua vez, os preços apresentaram
queda real no período de aproximadamente 20%, tendo apresentado variação menor
do que todos os indicadores.

1.
86

DOU N/º 111, 5 abril de 2016: credenciamento de 26 novos polos para a Uniasselvi.
87
Projeção com base no Business Plan de venda da Uniasselvi.
88
Página 72, voto da Conselheira Ana Frazão.
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Gráfico 40 - Preços pós-operação Presencial

Gráfico 41 - Preços pós-operação EAD

Fonte: Requerentes.

494. No concernente ao terceiro item é possível notar que há evidências de que o IGC
da Anhanguera está em queda desde 2012 (Gráfico 42). Como a operação teve a venda
feita no segundo semestre de 2015 e o seu fechamento no primeiro semestre de 2016,
ainda não foi possível verificar como está se dando a nova gestão, pois não há dados
oficiais. De qualquer forma, é importante endereçar o tema qualidade nos remédios
de qualquer AC referente à educação. O MEC, em reunião com este Gabinete,
também mencionou a relevância de se impor metas sobre alguns dos indicadores (CI,
CC, IGP, por exemplo).
Gráfico 42 - IGC da Anhanguera

Fonte: Inep, 2007 a 2015.

495. No concernente ao quarto item, é importante constatar que a Kroton apresentou
ao Cade 4 relatórios auditados pela Ernst Young (2015 e 2016 semestrais), acerca do
acompanhamento da compra da Anhanguera, e todos tiveram o “ok” do Cade. Até o
momento, portanto, todas as medidas comportamentais estão sendo devidamente
cumpridas pela Kroton naquele AC.

10.2 Do ACC negociado entre o Cade e as Requerentes
496. Antes de tudo, é importante esclarecer uma visão pessoal acerca da política de
aprovação de ACs com remédios adotada nos últimos anos pelo Cade. Tenho
algumas divergências com o que tem sido feito.
497. Primeiramente, cabe observar que, alinhada à jurisprudência nacional e
internacional, concordo que remédios estruturais são mais bem-vindos do que
comportamentais. É fato. Isto porque, os primeiros têm maior probabilidade de serem
exequíveis e efetivos do que os segundos. Há exemplos que mostram alguma
fragilidade com esta tese (venda dos ativos da JBS, por exemplo), mas, de forma geral,
os remédios estruturais têm apresentado relativo sucesso.
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498. Quanto aos remédios comportamentais, por sua vez, estes são imensamente mais
controversos e frágeis. Como o “diabo está nos detalhes”, ao propor remédios
comportamentais pouco detalhados, subjetivos e sem dos devidos contornos, a
probabilidade de serem inefetivos é elevada.
499. De certo, eu, enquanto Conselheira-relatora e preocupada com esta questão,
reprovei a joint venture Simba (JV de três radiodifusoras: Rede, SBT e Record89) e
aprovei com uma contundente restrição comportamental a fusão BVMF-Cetip90,
com vias de eliminar com as barreiras ao mercado, nos três segmentos do mercado de
renda variável, que as partes não aceitaram e, obviamente, optaram por fazer um
acordo mais brando e sem os devidos contornos (alertados por mim na apresentação
de meu voto e que estão descritos em minha apresentação sobre o caso). Não por
menos, o que eu havia dito nestes meus dois votos está ocorrendo e, em ambos os
casos, os remédios se mostraram frágeis e inexequíveis.
500. Por fim, há uma ideia de que tudo é aprovado no Cade. Não coaduno com esta
ideia e acho que o Cade precisa ser mais rigoroso em suas decisões sim. Basta ver
meu histórico pessoal, conforme relatado acima, para perceber esta minha linha, às
vezes entendida como “dura”. De fato, estou aqui para proteger os interesses da
sociedade, em particular, dos consumidores, e a livre concorrência. Sou liberal e prómercado.
501. Faço estes esclarecimentos para enfatizar meu rigor para aceitar e propor remédios
em um AC, sendo ou não Conselheira relatora do AC. De fato, não considero que o
Cade tenha que ter a política de aprovar todos os ACs com ACCs, como já disse.
Tampouco se trata de buscar remédios para “salvar uma operação”, mas para que
possam servir como uma forma de tirar as barreiras à entrada e/ou garantir que as
eficiências alegadas pelas Requerentes sejam de fato repassadas para o consumidor.
Desta forma, os remédios podem ser pró-concorrencial.
502. No caso Simba, por exemplo, não havia remédio que pudesse ser aceito. De fato,
não havia nem eficiência para ser repassada ao consumidor nem barreiras a serem
eliminadas. Ali, o Cade apenas legalizou um pedido de cartel feito pelas partes, uma
vez que as empresas se juntaram com o intuito único de aumentar o preço de sua
venda. No caso BVMF/Cetip, por sua vez, a ideia dos meus remédios (rejeitados pelo
Conselho) era de retirar as barreiras à entrada em todos os segmentos. Como foram
compreendidos como deveras draconiano pelo Conselho, foi como se eu tivesse
reprovado a operação com os remédios acordados. Em ambos os casos, há evidências
de que os remédios foram mais do que ineficazes, foram desastrosos para o Brasil. No
primeiro caso, após 2 anos do AC ter sido aprovado, o caso segue em aberto, com
controvérsias entre órgãos do consumidor, Anatel, Ministério das Comunicações e
litígios entre as partes. No segundo caso, após 6 meses de aprovado pelo Cade, a
entrante até o momento segue tentando entrar no mercado monopolizado da bolsa de
valores, mostrando a total falta de contorno dos remédios aplicados.
503. Além do mais, ACCs não podem gerar ônus relevante para a Administração
pública. Se este for o caso, é melhor em termos sociais não aprovar o AC. No Cade,
1.
89
90
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é a Procade o departamento que monitora ditos acordos. Não há estrutura de pessoal
nem, em muitas ocasiões, conhecimentos específicos para comprovar o cumprimento
do ACC por parte das Requerentes. Além do que, há uma assimetria de informação
grande entre o Cade e as partes, logo, não se pode transferir o custo de uma operação
para o Cade.
504. Feitas estas ressalvas, um ACC precisa: (1) ser muito bem específico; (2) ter
tempo limitado; (3) ser exequível; (4) contemplar multas elevadas, em caso
descumprimento, e ter aplicação imediata, sem aceitar qualquer prorrogação; (5) ter
regras extremamente objetivas para que, no caso de venda de ativos, estes não se
deteriorem até a venda; (6) impor que a operação só possa ocorrer depois da
implementação dos remédios estruturais, salvo exceções (que, se for este o caso,
devem ter regras mais especificadas ainda); e (7) constar do constante monitoramento
por um trustee, com reputação ilibada, que deverá entregar relatórios ao CADE ao
menos 3 vezes ao ano.
505. Dito isto, no caso específico deste AC, entendo que seja possível realizar um
ACC contundente, com as características ora mencionadas. Este teria o intuito não só
de sanar com todos os problemas concorrenciais descritos neste voto, mas, também,
de impor metas comportamentais precisas, objetivas e exequíveis, com o intuito maior
de aumentar o bem-estar do consumidor (aluno) e da sociedade, de forma geral.
506. Como eu era a Conselheira-relatora (Gabinete 2) e estava disposta a fazer um
acordo com as Requerentes, um contundente ACC começou a ser delineado entre as
Requerentes e o Gabinete 2 e, posteriormente, também com o Conselho, sempre de
forma extremamente transparente entre todos.
507. Conquanto o Gabinete 2 tivesse alcançado um ACC endereçando todos os
problemas concorrenciais aventados no voto (ao menos os 4 principais), a maioria do
Conselho o entendeu como sendo insuficiente. Sem compreender o que havia sido
deixado de lado (pois todos trataram dos mesmos assuntos que tratei no meu voto:
qualidade, marca, escala do EAD e ter presença em ambas as modalidades), até
porque nenhum dos votos tratou das teses trazidas pela concorrência conglomeral,
não havia como propor algo mais. A partir daí as discussões com o Gabinete 2 foram
interrompidas e a parte relativa à implementação acabou ficando suspensa.
508. Na tarde do dia 27/junho/2017, um dia antes da Sessão Ordinária de Julgamento
no 107ª, as Requerentes protocolaram um ACC junto ao CADE, mas, como a sua
implementação não havia sido discutida com o devido cuidado com o Gabinete 2, eu,
enquanto Conselheira-Relatora, rejeitei o ACC tal como foi apresentado (apesar
do mesmo estar contemplado quase todas as minhas exigências), mas optei por
aprovar dito AC, sujeito a restrições unilaterais.
509. Optei por aprovar com restrições unilaterais, volto a enfatizar, não com o
intuito de “salvar a operação”, mas com a “certeza de que as restrições seriam
muito benéficas para os brasileiros, em especial para os alunos”. Meu pensamento
estava nos alunos, no mercado e na qualidade do ensino.
510. Não só as restrições desconcentrariam o mercado de EAD (algo não antes visto
no Cade!) em âmbito nacional, como também desconcentrariam os mercados 8
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municípios problemáticos, de acordo com a Nota Técnica da SG e também de acordo
com o voto da Conselheira-relatora.
511. Além disso, criaria uma empresa com abrangência nacional, com uma marca mais
forte do que a própria Estácio e teria capilaridade enorme: estaria em 26 Estados
brasileiros e teria polos-EAD em 207 municípios (mais capilar do que a Estácio).
512. Seria, assim, a segunda empresa no EAD (atrás apenas da Kroton) no Brasil, a 4ª
no ranking das IES em educação privada no país (acima da Laureate) e a 7ª na
colocação no ensino presencial. Mais ainda. O ACC garantiria que a Kroton
alcançaria teria que alcançar níveis mais elevados de qualidade (por 3 indicadores –
com notas cima de notas 3 e 4), não podendo ter qualquer nota reduzida, o que não
ocorre com ela atualmente. Isto é, seria uma imposição maravilhosa para os alunos,
com metas que nem o MEC impõe.
513. Além do mais, a Kroton teria que se comprometer em trazer melhorias tangíveis
para os alunos, para os professores e para as instalações das suas IES. Mais uma vez,
seriam metas para trazer um aumento de bem-estar ao aluno.
514. Por fim, o ACC também vislumbraria – talvez pela primeira vez no Cade – metas
de responsabilidade social com relação aos alunos das escolas públicas no Estado do
Rio de Janeiro, cidade sede da Estácio. Ou seja, a sociedade mais carente sairia como
beneficiada desta operação.
515. Desta forma, o Cade, ao meu ver, perdeu uma excelente oportunidade para não só
gerar mais rivalidade neste mercado – desconcentrando a Kroton no EAD e nos
mercados problemáticos do ensino presencial – como também melhorar a vida dos
alunos (que teriam a qualidade do ensino garantida, além de outros benefícios) e a dos
alunos do ensino fundamental e médio pobres do Estado do Rio de Janeiro.

10.3 Remédios: resumo de todos
516.

Um resumo dos remédios pode ser enumerado em 11 pontos, a saber:
(i) Deverá ser contratado um trustee para monitorar toda a implementação
das restrições, sendo que este terá que prestar contas à Procade/CADE
trimestralmente (4 vezes ao ano), sendo esta Procuradoria onerada em seu
tempo de forma ínfima;
(ii) A Kroton não poderá fazer novas compras nos próximos 5 anos de IES
com número de alunos superior a 10 mil;
(iii) A Kroton não poderá fazer publicidade em TV nacional por 1 ano;
(iv) A operação só poderá ser efetivada depois que houver a aquisição dos
ativos desinvestidos (v, vi e viii) por uma IES devidamente estabelecida
no mercado (rival efetivo), sem que esta venda possa ter qualquer tipo de
discriminação entre as IES já credenciadas pelo MEC e cujo leilão será
feito sem preço mínimo, se necessário for. Além disso, o prazo máximo
de venda é de 12 meses;
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(v) Alienação dos ativos completos da Uniderp (134 mil alunos, com
capilaridade (207 municípios) maior do que a Estácio – (136 municípios),
não a marca;
(vi) Alienação de ativos presenciais nos 8 municípios problemáticos (ou nos
59 mercados relevantes), que juntos somariam 129 mil alunos no ensino
presencial. A venda será relativa à mantenedora com suas mantidas (para
evitar problemas regulatórios junto ao MEC, garantindo a exequibilidade
tempestiva da venda, isto é, que esta ocorra em até 12 meses);
(vii)
No caso dos mercados relevantes do EAD onde houve
concentração acima de 50% (gráfico de barra azul no item probabilidae),
aqueles mercados relevantes que tiverem o peso da concentração
comparativamente ao município acima de 50% a Kroton não poderá
aumentar a oferta atual de cursos por 1 ano;
(viii)
Alienação da Marca Anhanguera, com um conjunto de ativos que
totalizem 263 mil alunos (134 mil alunos no EAD e 129 alunos no
Presencial);
(ix) Metas por 5 anos de manutenção e/ou melhora nos índices de qualidade
(IGC, CI e CC), a serem apresentados logo adiante;
(x) Metas comportamentais, que trarão repasse de eficiências aos alunos e
professores, a serem apresentados logo adiante;
(xi) Metas comportamentais, que trarão repasse de know-how aos alunos de
escolas públicas no Rio de Janeiro (metas de “responsabilidade social”), a
serem apresentados logo adiante.
517. Todas as medidas comportamentais serão monitoradas por 5 anos e terão multas
de descumprimento, a saber: (1) item (vii): R$ 1M/curso ofertado
indevidamente/semestre; (2) itens (ii), (iii), (ix) e (x): R$500M/ano; (3) item (xi): R$
400k/ano.

10.4 Remédios Estruturais: Presencial, EAD e Marca
518. Além da venda da marca Anhanguera, a Kroton teria que desinvestir ativos no
ensino presencial (mantenedora/mantida) referentes à 129 mil alunos, da seguinte
forma: (1) nos mercados com sobreposição preocupante (8 municípios) haveria
alienação de 81 mil alunos e (2) nos mercados sem concentração (2 municípios:
Osasco e São Bernardo) ou com concentração não preocupante (São Paulo), haveria
alienação de 48 mil alunos (Tabela 72 e Figura 14).
519. Com estes desinvestimentos, a participação de mercado, que passaria de 10% para
17% sem os remédios, com esses, a Kroton teria um aumento de apenas 4 pontos
percentuais, ou seja, ela apresentaria uma variação de 10% para 14% (Figura 13). A
redução do seu crescimento no ensino presencial com a aprovação com os remédios
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foi contundente. Este crescimento seria de 67% sem os remédios e passou a ser de
40%.
Tabela 72 – Alienação de ativos no
presencial
1
2
3
4
5
6
7
8

Figura 13 – Market share antes e
depois da Kroton no presencial

Alienação de ativos no caso PRESENCIAL
nº alunos (em mil)
K
E
K+E remédio
Niterói
RJ
14.8
10.9
25.7
14.8
Campo Grande
MS
25.1
2.1
27.2
17.5
Santo André
SP
23.7
1.2
24.9
13.6
Macapá
AP
8.7
5.6
14.3
8.7
São José
SC
1.4
6.0
7.4
6.0
São Luis
MA
18.3
8.6
26.9
8.6
Belo Horizonte
MG
19.9
6.9
26.8
6.9
Brasília
DF
9.7
4.4
14.1
4.4
São Paulo, Osasco
SP
64.2
9.7
73.9
48.3
e São Bernardo
Demais mercados
304.0
271.7
575.7
SUBTOTAL
490
327
817
128.8
TOTAL K + E
817
688
67%
40%

Fontes: Inep 2015. Elaboração própria.

Figura 14 – participações de mercado da Kroton antes da operação e após a
operação com remédios

Fonte: Inep 2015. Elaboração própria.

520. No tocante à modalidade EAD, por conta das economias de escala existentes nesta
modalidade, não adiantaria impor remédios de vendas de polos-EAD em
determinados municípios. Ou seja, nada adiantaria endereçar apenas as concentrações
município a município e propor vendas pontuais. O remédio nesta modalidade é
diferente do remédio no presencial. Tem que ser mais forte, mais contundente e de
fácil implementação.
521. Mais ainda. Há que criar uma empresa com elevada capilaridade (tanto no
presencial quanto no EAD), para que a compradora tenha a possibilidade de se
aproveitar de uma marca forte e das possíveis economias de escala em cada
modalidade e de escopo.
522. Por isso haveria que propor, como sugeriu a SG e acompanhado por este Gabinete,
a venda ou da Unopar ou da Uniderp, em ambos os casos, de forma completa. Como
a venda da Unopar seria deveras desproporcional para esta operação, um remédio
mais do que suficiente no EAD seria a venda de 134 mil alunos da Uniderp, que tem
capilaridade e número de alunos maiores do que a Estácio. De fato, enquanto a Estácio
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tem polos em 136 municípios e tem 108 mil alunos, a Uniderp tem polos em 207
municípios e tem 134 mil alunos (Tabela 73).
523. Com estes desinvestimentos, a participação de mercado em EAD, que passaria de
37% para 46% sem os remédios, com esses, a Kroton teria uma redução de 2 pontos
percentuais, ou seja, ela apresentaria uma variação de 37% para 35% (Figura 15). Se
no caso presencial a redução do seu crescimento com os remédios foi contundente,
no caso EAD, foi mais do que contundente, pois houve uma desconcentração em nível
nacional. O crescimento que seria de 23% sem os remédios, passou a ser de - 5,3%
(ou 25 mil alunos).
Tabela 73 – Desinvestimento em
EAD

Figura 15 – Market share antes e
depois da Kroton no EAD

524. Desta forma, os remédios consolidados (134 mil no EAD + 129 mil no presencial
= 263 mil alunos) representam 60% do total de alunos da Estácio (que tem 436 mil
alunos) e são deveras contundentes, dando à nova empresa uma capacidade irrefutável
para rivalizar.
525. De fato, trata-se de um jogador em escala nacional, sendo o 2º no EAD, o 4º nas
duas modalidades e o 7º no presencial, com uma marca extremamente forte e
reconhecida no presencial, que alavanca o EAD.
526. Além disso, das 16 unidades alvo do remédio, poucas não atuam com a marca
Anhanguera. Mais ainda: haverá queda de market share no EAD e a eliminação
completa de sobreposição (com queda em marker share em 4 dos 8 municípios). Sem
mencionar que houve a preocupação de que a venda tivesse viabilidade regulatória e
operacional (não pode vender mantida sem a mantenedora). Por fim, a operação
representa um elevado percentual do Ebitda e do resultado operação da Estácio.
527. De fato, as preocupações levantadas pela SG estão endereçadas nos remédios.
Logo, ainda que o voto da Conselheira relatora não concorde com parte substantiva
da Nota Técnica, é bom ressaltar que as preocupações concorrenciais estão
comtempladas. A ver:
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10.5 Remédios comportamentais
10.5.1 Metas de Qualidade
528. Há ao menos 3 conceitos ou índices relativos à qualidade do curso ou da
instituição, que são observados pelo mercado. Não se trata aqui de questionar se tais
metodologias são boas ou se há manipulação de dados por parte de IES, pois estes
pontos devem ser analisados e endereçados pelo MEC. Dado que esta metodologia
vale para todas as IES, a ideia é evitar que, após a fusão, haja perda de qualidade por
parte da Kroton, o que seria indesejável e poderia afetar a concorrência e a vida dos
alunos, uma vez que investir em qualidade é custoso.
529.

Definição:
(i) CC (conceito de curso) - é a nota final aos cursos de graduação das IES
(avaliação in loco);
(ii) CI (conceito institucional) – é a nota da instituição (avaliação in loco);
(iii) IGC (índice geral de cursos) – indicador de qualidade de IES, sendo
resultado da média ponderada do CPC (Conceito Preliminar de Curso) e
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da nota da Capes (que avalia pós-graduação), que é um indicador de
avaliação de cursos de graduação;
530. Além de nenhuma IES da Kroton e da Estácio poderem ter redução de valores
absolutos (nos indicadores contínuos) do IGC, IC e CC, estas terão as seguintes metas
(Tabela 74):
Tabela 74 – Metas de qualidade

531. Note que este AC é uma oportunidade que a sociedade terá de ter a garantia de
que a qualidade da nova empresa não diminuirá e, mais, de que terá que aumentar nos
próximos 5 anos.
10.5.2 Repasse das eficiências ao consumidor
532. Este item não seria crucial para a decisão do Cade em aprovar ou não a operação,
mas é uma forma de garantir que algumas das eficiências alegadas fossem
efetivamente repassadas para o consumidor (leia-se aluno), uma vez que o Cade não
pode garantir que estas ocorram sem um acordo ou um imposição, com esta. São 4
itens, a saber:
(i) Expansão do Canal Conecta: Esta é uma plataforma que ajuda na
empregabilidade dos alunos da Kroton, fazendo o matching entre os
alunos (candidatos a uma vaga de emprego) e as empresas (possíveis
empregadores) de forma gratuita. Além disso, esta ferramenta oferece ao
aluno uma série de serviços, como teste comportamental, treinamentos,
matching de alunos e vagas com base em competências técnicas e
comportamentais, conteúdo de carreira, mecanismo de busca de concursos
públicos e tutoriais online. Metas: Compartilhar com todos os novos
alunos da empresa combinada, da seguinte forma: (i) atingir 100% dos
alunos da empresa combinada (presencial + EAD) em 3 anos; e (ii) atingir
6 mil empresas em um prazo de 3 anos;
(ii) Implantação do Adaptative Learning: Esta é uma plataforma que ajuda
o aluno a identificar suas lacunas de aprendizagem para facilitar os seus
estudos com foco na prova do Enade. Há desafios, para estimular o aluno
enquanto estuda. Um deles chama-se “desafio nota máxima”. Meta:
Compartilhar com todos os novos alunos da empresa combinada o
“desafio nota máxima”, em formato e condições equivalentes aos atuais
alunos da Kroton em até um ano;
(iii) Capacitação docente: A ideia é ofertar treinamentos online para a
capacitação dos docentes da nova empresa, cujos cursos estão disponíveis
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na Universidade Corporativa da Kroton. Meta: Oferecer trilhas de
aprendizagem a todos os docentes da companhia combinada, obtendo uma
taxa de adesão de 40% no ano 1 (264 mil horas), 45% no ano 2 (297 mil
horas), 50% no ano 3 (330 mil horas) e 100% (660 mil horas) nos 4 e 5
anos. O primeiro ano seria 2018.
(iv) Investimento em qualidade: Realizar investimentos de R$ 400 milhões
por ano (corrigidos pelo IPCA a juros compostos), nos seguintes itens: (1)
lançar ferramenta on line para medir a satisfação dos alunos; (2) comprar
ao menos 10 mil novos livros por semestre para distribuir nas bibliotecas
das IESs; (3) investir em material para os laboratórios das IESs; (4)
investir em sistemas de informática e em soluções tecnológicas, em
especial para as aulas EAD; (5) investir em melhorias em infraestrutura do
campis ou polo. Obrigação específica: no informe ao Cade, há que ter uma
“avaliação de satisfação dos alunos” de ao menos 20% dos alunos
(amostra) em cada uma das IESs do grupo.
10.5.3 Metas de responsabilidade social com a cidade do Rio de Janeiro
533. Apresenta-se, a seguir, um conjunto de remédios que visa contribuir com a
melhoria da educação pública para comunidades mais carentes do Estado do Rio de
Janeiro, especialmente para as escolas de educação básica, com base nas metas do
Plano Nacional de Educação (PNE). São 4 itens, a saber:
(i) Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e
modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo
a atingir as seguintes médias nacionais para o Ideb: 6,0 nos anos iniciais
do ensino fundamental; 5,5 nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no
ensino médio.
Programa: Fóruns de Diretores
i. Contribuir para a melhoria da qualidade das escolas públicas de
educação básica do Estado do Rio de Janeiro por meio da
realização de Fóruns de Diretores;
ii. Atingir no mínimo 50% das cidades do Estado do RJ (46
municípios) em parceria com as Secretarias de Educação Locais
no prazo de 3 anos contados do fechamento da Transação. O
programa poderá impactar mais de 3400 escolas e 1 milhão de
alunos serão beneficiados;
(ii) Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da
educação básica, até o último ano de vigência deste PNE, e garantir a todos
(as) os (as) profissionais da educação básica formação continuada em sua
área de atuação, considerando as necessidades, demandas e
contextualizações dos sistemas de ensino.
Programa: Sistema de Gestão Integrada
i. Instrumentalizar dirigentes e professores atuantes nas escolas de
educação básica do município do Rio de Janeiro por meio do
Sistema de Gestão Integrada;
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ii. Programa gratuito que culminará na expedição de certificado de
especialização aos concluintes (pós-graduação lato sensu);
iii. Capacitar o total de 300 educadores durante 3 anos contados do
fechamento da Transação, sendo 100 no 1º ano, 100 no 2º ano e
100 no 3º ano. O programa deverá alcançar a cada ano 150 mil
alunos beneficiados. Ao final de 3 anos, serão 450 mil estudantes
impactados somente na cidade do Rio de Janeiro91.
(iii) Meta 4: preconiza “universalizar, para a população de 4 a 17 anos com
deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou
superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional
especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia
de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais,
classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados.
Programa: Ação de inclusão social
i. Por meio da Universidade Kroton, se propõe disponibilizar
gratuitamente cursos livres para capacitação docente de escolas
públicas no município do Rio de Janeiro;
ii. Serão disponibilizadas 300 vagas anuais pelos próximos 3 anos
contados do fechamento da Transação, nos cursos a seguir:
1. Formação em Educação Inclusiva: contribui para ampliar o
conhecimento sobre os recursos de acessibilidade
necessárias para a inclusão do público-alvo da Educação
Especial;
2. Formação em Audiodescrição: método que traduz imagens
em palavras a fim de torna-las acessíveis às pessoas com
deficiência visual. Portanto, ajuda a tornar materiais e aulas
compreensíveis ais alunos com essa deficiência;
3. Libras Básico: facilita a comunicação e dissemina a língua
como meio de garantia de acessibilidade, promovendo o
respeito as pessoas com deficiência e interação entre
pessoas surdas e ouvintes;
4. Inclusão Profissional de Pessoas com Deficiência:
apresenta a importância, vantagens e benefícios de um
ambiente de inclusão aberto e receptivo.
(iv) Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%
e a taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a
qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das novas
matrículas, no segmento público. Para alcança-la, a estratégia 12.5, é:
“ampliar as políticas de inclusão e de assistência estudantil”.
Programa: Oferta de bolsas de estudo de graduação para
população afrodescendente em situação de vulnerabilidade
1.
91

Se o professor formado no SGI trabalhar mais 15 anos, com cerca de 100 alunos por ano (um docente
atende diversas turmas – aqui, consideramos apenas duas turmas por docente), serão 1.500 alunos por
professor. Com 300 docentes capacitados entre 2018 e 2022, serão quase meio milhão de alunos
diretamente beneficiados pela implantação gratuita do programa.
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i. É um movimento social de inclusão da população afrodescendente
e de baixa renda nas universidades do Brasil;
ii. A Kroton se compromete a oferecer, nos próximos 3 anos, bolsas
de estudo para estudantes negros, na seguinte quantidade:
1. 100 bolsas integrais por ano; e
2. 300 bolsas parciais de 50% por ano.
iii. Ao todo, a Kroton ofereceria o equivalente a 750 bolsas integrais
ao longo de 3 anos.

10.6 Conclusão acerca dos remédios
534. Os remédios propostos são eficazes e robustos, não só do ponto de vista da
eliminação completa dos problemas concorrências, de acordo com uma sólida e
detalhada análise antitruste, mas também com respeito à uma perfeita implementação
prática dos remédios, em que a operação só poderia ter seu “closing” quando houvesse
a total venda de ativos.
535. Com os remédios, o mercado fica MAIS COMPETITITVO, não menos. No
EAD, a Kroton que tem uma participação nacional de 37% passaria para 35% (sem
os remédios seria 46%), ou seja, a sua participação no EAD seria reduzida. No
presencial, a Kroton, que tem uma participação nacional de 10%, passaria para 14%
(sem os remédios seria 17%). No total, a Kroton, que tem uma participação nacional
de 16%, passaria para 19% (sem os remédios seria 23%), logo, abaixo dos 20%
considerados como preocupante pela ótica antitruste.
536. No ensino presencial, em todos os 8 mercados preocupantes do ponto de vista
concorrencial, haveria venda completa dos ativos para manter a mesma participação
de mercado anterior ou para reduzir a participação de mercado da Kroton.
537. É, portanto, uma excelente oportunidade para o CADE diminuir o poder de
mercado da Kroton! Além disso, a “nova Anhanguera”, composta por mais de 263
mil alunos, com presença em 26 Estados e polos-EAD em 207 municípios (sendo
mais capilarizada do que a Estácio), teria escala e marca. É, assim, um ativo
extremamente competitivo em termos locais e nacionais. De fato, a “nova
Anhanguera” seria o 4º maior grupo nacional, 2º no EAD e 7º no Presencial.
538. Além disso, há metas de qualidade (que de outra forma a Kroton não teria), repasse
de eficiências para os alunos e professores da Kroton (que de outra forma estes não
teriam) e para os alunos de escolas públicas, via metas e “responsabilidade social” no
Estado do Rio de Janeiro (que de outra forma estes não teriam).

11 Conclusão do Voto - dispositivo
539. Este caso seria de reprovação, não fossem os remédios contundentes que foram
impostos, quase todos (os mais importantes) aceitos pelas Requerentes. O fato é que
as negociações com o Gabinete 2 foram interrompidas, porque o restante do Conselho
deu sinalização para não ir adiante.
540. Aprovo a operação com restrições unilaterais, pois o Gabinete 2 não teve tempo
(e nem seria o caso, já que o Conselho entendeu que os remédios aqui apresentados
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eram insuficientes) para acordar como seria feita a implementação da venda do pacote
equivalente a valores de mercado ao redor de R$ 5 bilhões.
541. Entendo que a operação teria sido uma oportunidade para os alunos no setor de
educação superior no Brasil, pois, com os remédios, haveria: (1) desconcentração os
mercados problemáticos; (2) criação de uma nova empresa, com marca e escala
nacional, até mais atrativa do que a Estácio, dado que tem mais capilaridade EAD e
elevar substancialmente a participação de um comprador rival (a Ser, por exemplo,
dado que tinha tentado comprar a Estácio); (3) criação metas de qualidade para o
maior grupo educacional por 5 anos, que de outra forma não haveria; e (4) repasse de
eficiências tanto para os alunos da Kroton quanto para os alunos de escolas públicas
do Estado do Rio de Janeiro.
542. Remédios não foram feitos para salvar uma operação. Esta política de aprovar
qualquer AC com ACCs é equivocada. Os remédios precisam endereçar os problemas
concorrências, serem deveras efetivo e serem uma forma de diminuírem as barreiras
à entrada e repassarem às eficiências para a sociedade. Se os ganhadores não forem a
sociedade brasileira, a operação deve ser reprovada. Foi o caso da Simba e da
Cetip/BVMF. Não desta. É uma lástima, assim. Para os alunos e para a sociedade.
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Anexo 1 - Participações de mercados dos 75 MR da graduação presencial
Graduação Presencial - Municipios, cursos, alunos e market share - Inep 2015
#

Municípios/ Cursos

IES
(i)

Macapá/ AP

1

Administração

2

Administração de Redes

3

Ciências Contábeis

4
5
6
7

Direito
Enfermagem
Fisioterapia
Psicologia
Total dos Mercados Relevamtes
Feira de Santana/ BA
Enfermagem
Total dos Mercados Relevamtes
Salvador/ BA
Farmácia
Total dos Mercados Relevamtes
Brasília/DF
Formação de professor de matemática
Total dos Mercados Relevamtes
Goiânia/ GO
Gestão de Pessoal
Total dos Mercados Relevamtes
São Luis/ MA
Administração
Ciências Contábeis
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia de produção
Formação de professor de educação física
Total dos Mercados Relevamtes
Belo Horizonte/MG
Administração de Redes
Análise e desenvolvimento de sistemas
Educação Física
Fisioterapia
Gastronomia
Gestão de pessoal
Gestão Financeira
Marketing e propaganda
Total dos Mercados Relevamtes
Campo Grande/ MS
Administração
Análise e Desenvolcimento de Sistemas
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
Engenharia Ambiental
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Farmácia
Fisioterapia
Gestão de Recursos Humanos
Publicidade e Propaganda
Jornalismo
Total dos Mercados Relevamtes
Niterói/ RJ
Administração
Arquitetura e Urbanismo
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
Engenharia Civil
Engenharia de Produção
Engenharia Elétrica
Engenharia Mecânica
Fisioterapia
Formação de professor/ Literatura
vernáculo(português)
Formação de prof de língua/ liter e língua
estrangeira moderna
Gestão Ambiental
Gestão de Pessoal
Jornalismo
Publicidade e Propaganda
Turismo
Total dos Mercados Relevamtes
São José/ SC
Administração
Ciências Contábeis
Direito
Enfermagem
Engenharia de Produção
Fisioterapia
Publicidade e propaganda
Total dos Mercados Relevamtes
Ribeirão Preto/ SP
Administração
Ciência da Computação
Ciências Contábeis
Engenharia de Produção
Total dos Mercados Relevamtes
Santo André/ SP
Administração
Administração de Redes
Análise e Desenvolvimento de Sistemas
(Tecnólogo)
Gestão de Recursos Humanos
Gestão Financeira
Gestão Logística
Marketing e propaganda
Pedagogia
Total dos Mercados Relevamtes
São Paulo/SP
Desenho de Moda
Total dos Mercados Relevamtes

(ii)
8
(iii)
9
(iv)
10
(v)
11
(vi)
12
13
14
15
16
17
(vii)
18
19
20
21
22
23
24
25
(viii)
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
(ix)
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
(x)
56
57
58
59
60
61
62
(xi)
63
64
65
66
(xii)
67
68
69
70
71
72
73
74
(xiii)
75

E

K

Alunos

Alunos

%

IES

Alunos

%

K+E

1401

FAMA

442

32%

Estácio Amapá

517

37%

68%

489

FAMA

226

46%

Estácio Amapá

53

11%

57%

1189

FAMA

424

36%

Estácio Amapá

415

35%

71%

1298
1176
661
789
5016

25%
70%
59%
62%
41%

Estácio
Estácio
Estácio
Estácio

2188
515
320
372
4380

42%
30%
29%
29%
36%

68%
100%
88%
91%
76%

Amapá
Amapá
Amapá
Amapá

5158
1691
1120
1269
12317

FAMA
FAMA
FAMA
FAMA

2448
2448

Pitagoras

543
543

22%
22%

Unisantana

190
190

8%
8%

30%
30%

2378
2378

UNIME

468
468

20%
20%

Estácio

569
569

24%
24%

44%
44%

76
76

19%
19%

Estácio Brasília

93
93

23%
23%

41%
41%

119
119

10%
10%

FESGO

291
291

25%
25%

36%
36%

1188
270
1203
209
216
725
3811

21%
8%
27%
5%
9%
66%
18%

52%
45%
63%
34%
71%
71%
53%

408
408
1143
1143

Anhanguera

FAG

5627
3272
4465
4273
2374
1106
21117

Pitagoras
Pitagoras
Pitagoras
Pitagoras
Pitagoras
(Kroton)

1761
1195
1626
1259
1474
63
7378

31%
37%
36%
29%
62%
6%
35%

Estácio São
Estácio São
Estácio São
Estácio São
Estácio São
(Estácio)

Luís
Luís
Luís
Luís
Luís

914
763
2559
2837
1575
2480
1029
603
12760

Pitagoras
(Kroton)
Pitagoras
Pitagoras
(Kroton)
Pitagoras
Pitagoras
Pitagoras

241
195
282
676
30
716
246
159
2545

26%
26%
11%
24%
2%
29%
24%
26%
20%

FESBH
(Estácio)
FESBH
FESBH
(Estácio)
FESBH
FESBH
FESBH

209
30
595
343
927
197
71
155
2527

23%
4%
23%
12%
59%
8%
7%
26%
20%

49%
29%
34%
36%
61%
37%
31%
52%
40%

2563
394
1352
8726
2542
135
4143
471
556
1406
328
328
811
23755

Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
(Kroton)
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
(Kroton)

1789
229
971
4690
1528
78
2845
453
197
954
128
231
468
14561

70%
58%
72%
54%
60%
58%
69%
96%
35%
68%
39%
70%
58%
61%

FESCG
FESCG
FESCG
FESCG
FESCG
(Estácio)
FESCG
FESCG
FESCG
FESCG
FESCG
FESCG
(Estácio)

110
79
100
641
226
57
178
18
213
165
99
5
191
2082

4%
20%
7%
7%
9%
42%
4%
4%
38%
12%
30%
2%
24%
9%

74%
78%
79%
61%
69%
100%
73%
100%
74%
80%
69%
72%
81%
70%

3031
1684
1434
6069
2107
3145
2596
1105
1943
955

Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera

912
1096
346
1010
1119
1434
856
858
1223
440

30%
65%
24%
17%
53%
46%
33%
78%
63%
46%

UNESA
UNESA
UNESA
UNESA
UNESA
UNESA
UNESA
UNESA
UNESA
UNESA

487
588
519
2142
737
1238
496
247
720
365

16%
35%
36%
35%
35%
39%
19%
22%
37%
38%

46%
100%
60%
52%
88%
85%
52%
100%
100%
84%

87

Anhanguera

10

11%

UNESA

77

89%

100%

78%

UNESA

99%
84%
54%
33%
84%
41%

UNESA
UNESA
UNESA
UNESA
UNESA

39
1
92
197
575
39
8559

22%
1%
16%
36%
58%
16%
32%

100%
100%
100%
90%
90%
100%
73%

594
170
1122
542
62
395
401
3286

55%
31%
34%
62%
78%
55%
80%
46%

72%
56%
52%
76%
100%
66%
100%
64%

179
191
575
545
996
249
26891

Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera

140
190
483
294
325
210
10946

1077
540
3334
868
80
719
501
7119

Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera

182
130
612
120
18
83
100
1245

17%
24%
18%
14%
23%
12%
20%
17%

Estácio
Estácio
Estácio
Estácio
Estácio
Estácio
Estácio

3442
544
1457
1591
7034

Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera
Anhanguera

694
135
362
456
1647

20%
25%
25%
29%
23%

UNISEB
UNISEB
UNISEB
UNISEB

337
89
93
65
584

10%
16%
6%
4%
8%

30%
41%
31%
33%
32%

4401
209

Anhanguera - UNIA e UNIABC
Anhanguera - UNIA e UNIABC

2045
156

46%
75%

Estácio Santo André
Estácio Santo André

248
53

6%
25%

52%
100%

Anhanguera Anhanguera Anhanguera Anhanguera Anhanguera Anhanguera -

340
1045
288
911
247
1684
6716

63%

Estácio Santo André

68%
73%
77%
75%
64%
60%

Estácio
Estácio
Estácio
Estácio
Estácio

65
336
95
114
84
157
1152

12%
22%
24%
10%
25%
6%
10%

75%
90%
97%
86%
100%
70%
70%

42%
42%

Estácio Uniradial

44
44

5%
5%

47%
47%

543
1526
394
1190
331
2616
11210
975
975

AEDU

UNIA e UNIABC
UNIA e UNIABC
UNIA e UNIABC
UNIA e UNIABC
UNIA e UNIABC
UNIA e UNIABC

410
410

SC
SC
SC
SC
SC
SC
SC

Santo
Santo
Santo
Santo
Santo

André
André
André
André
André
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