
O setor de ensino superior priva-
do no Brasil foi responsável por um movi-
mento ímpar de expansão ocorrido entre
os anos de 1996 até a presente data. Os
principais fatores que contribuíram para a
expansão do setor foram:

a) Abertura do setor à iniciativa privada,
ocorrida no governo Fernando Henrique

Cardoso, com o Ministro Paulo Renato
Souza, no ano de 1995, e a permissão para
a existência de IES constituídas de empre-
sas com finalidades lucrativas, regularizada
a partir de 1999.
b) Existência de uma enorme demanda
reprimida entre os anos de 1997 e 2002.
c) Universalização do ensino fundamental,
com conseqüente crescimento do ensi-

no médio, ocorrida também no governo
Fernando Henrique Cardoso.
d) Retorno aos estudos de boa parte das
pessoas oriundas da população economica-
mente ativa (PEA) que já haviam concluído
o ensino médio há cinco anos ou mais.

Sob todos os aspectos analisados,
a expansão do ensino superior privado só
trouxe vantagens para o aluno e para o
país, melhorando o nível educacional da
força de trabalho, aumentando a empre-
gabilidade individual das pessoas (alu-
nos) e gerando centenas de milhares de
empregos.

Entre os anos de 1997 e 2003, o
setor privado viveu um período de cres-
cimento exponencial, aumentando a sua
demanda (alunos ingressantes) em 154%,
com uma média anual de 17% de cresci-
mento (Gráfico 1). No entanto, em 2003
apareceram indícios de desaceleração no
crescimento da demanda, e o setor apre-
sentou um crescimento de apenas 8% em
relação ao ano anterior.

Em números absolutos, o setor
privado passou de 392.041 ingressos em
1997 para 995.873 ingressos em 2003.
O ensino superior como um todo (públi-



co + privado) passou de 573 mil para
1,26 milhão de ingressos no mesmo perí-
odo (Gráfico 2). É importante registrar
que consideramos como ingresso apenas
os alunos que entraram através de ves-
tibular ou outros processos seletivos. No
Censo do Ensino Superior (MEC/lnep) há
um campo denominado de "outras formas

IES, o que geraria um viés de duplicidade
no número total de ingressantes.

O setor de ensino superior vive
um período de desaceleração no cresci-
mento da demanda. Para os próximos anos
(de 2005 a 2010), projetamos uma redu-
ção ainda mais acentuada da demanda. O
crescimento da demanda (alunos ingres-

para o ensino superior. Esta taxa, hoje em
torno de 55%, deve passar para 59% em
2006, em grande parte devido à demanda
de alunos oriundos do ProUni (Programa
Universidade para Todos) e da populariza-
ção dos cursos superiores de curta dura-
ção, que se adaptam mais facilmente ao
"bolso" do aluno. Atualmente, a taxa de
transferência do ensino médio privado para
o ensino superior é de 90%, e no ensino
público é de 47%. É importante ressaltar
que esta taxa é bruta, ou seja, leva em
conta tanto os que ingressam do ensi-
no médio diretamente no ensino superior
quanto aqueles que só ingressam no ensi-
no superior anos após terem completado o
ensino médio.

Ainda há muita gente com inte-
resse em adquirir serviços educacionais
(demanda latente); no entanto, grande
parte desta demanda não apresenta poder
de demandar, isto é, não pode pagar pelos
serviços educacionais. Analisando a popu-
lação entre 18 e 24 anos, segundo o ren-
dimento familiar per capita, percebe-se o
esgotamento da demanda com condições
de pagar o atual valor médio das mensali-
dades das IES brasileiras.

Considerando a projeção de cres-
cimento do número de ingressantes, asso-
ciando com a evolução da taxa de conclu-
são do ensino superior, podemos estimar o
número total de matrículas que o setor terá
de 2005 a 2010 (Gráfico 4). Se permane-
cer a atual taxa de conclusão (percentual
de concluintes em relação às matrículas ini-
ciais), em torno de 60%, chegaremos ao
ano de 2010 com 5,6 milhões de alunos
no ensino superior. Se o ProUni favorecer
não apenas o ingresso, mas também a per-
manência do aluno na instituição, podere-
mos obter uma taxa de conclusão de 70%,
chegando a 2010 com 5,7 milhões de alu-
nos no ensino superior brasileiro.

Para se obter um maior núme-

de ingresso", que não foi considerado em
nossa avaliação devido ao fato de que este
campo é composto, em sua maior parte,
por pedidos de transferência para outra IES
ou mudança de curso dentro da mesma

santes) no setor, que em 2002 foi 16,3%,
deverá cair para 5% ao ano, em média,
nos próximos anos (Gráfico 3).

A projeção é feita com base na
taxa de transferência do ensino médio



ro de alunos matriculados na graduação
em 2010, atendendo as diretrizes do PNE
(Plano Nacional de Educação), que suge-
re que em 2010 o Brasil tenha 30% dos
jovens entre 18 a 24 anos matriculados no
ensino superior (isto representaria mais de
oito milhões de matrículas, se somar com
as matrículas de outras faixas etárias), é
preciso que ocorram algumas das seguin-
tes variáveis:

a) Melhoria significativa da renda média
familiar em decorrência de um grande
crescimento da economia do país.
b) Ampliação considerável das possibilida-
des de financiamento ao estudante (prin-
cipalmente financiamento público, tipo
FIES).
c) Grande aumento da quantidade de bol-
sas do Programa ProUni.
d) Triplicação do número de vagas nas ins-
tituições públicas.

No atual cenário da política bra-
sileira, não há indicadores que apontem
para a possibilidade concreta de nenhuma
dessas variáveis serem contempladas.

O PERFIL DA COMPETITIVIDADE
NO SETOR EDUCACIONAL

Em todos os setores, inclusive no
educacional, o conceito de competitivida-
de vem se transformando a cada ano e
adquirindo nuances inéditas. Já está longe
o tempo em que os concorrentes de uma
escola eram apenas as outras escolas situa-

das na mesma região. Hoje, as instituições
de ensino começam a enfrentar a concor-
rência de diversos novos entrantes, den-
tre os quais o ensino a distância, os cursos
livres (universidades abertas), as institui-
ções de ensino corporativas (universida-
des corporativas), as instituições de ensino
setoriais (universidades setoriais) e as insti-
tuições de intermediação.

Atualmente, o setor de ensino
no Brasil está sendo confrontado por uma
ampla gama de desafios competitivos,
entre eles:

a) O crescimento da capacidade instalada
e do número de vagas é muito maior do
que o da demanda (Gráficos 5a e 5b).

b) A expansão do setor não foi planejada,
há excesso de IES em determinadas regi-
ões.
c) O crescimento da concorrência levou a
relação ingresso/vaga a despencar para a
proporção de 0,58 ingresso por vaga nas
IES privadas, gerando um excesso de vagas
ociosas (Gráfico 6).
d) O crescimento da renda per capita da
população brasileira não acompanhou o
aumento das mensalidades.
e) Grandes instituições de ensino esgo-
taram sua capacidade de crescimento em
seu locai de origem e agora buscam uma
expansão para todo o território nacional.

Somando o fenômeno da "dilui-
ção dos clientes" pelo aumento despro-
porcional de vagas com a desaceleração da
demanda, o resultado acabará sendo uma
eliminação progressiva de algumas institui-
ções malposicionadas para enfrentar esta
realidade. O processo é semelhante à evo-
lução das espécies, em que os mais aptos
sobrevivem e os que não conseguem se



adaptar às mudanças vão se extinguindo.
O ensino superior já vive esta

realidade. Muitos empresários do setor
(mantenedores) acreditam que, quando
o mercado chegar ao ponto de saturação
(e já chegou nas classes com poder aqui-
sitivo para demandar o ensino privado),
não haverá mais instituições interessadas
em entrar nele. Ledo engano. Na práti-
ca, mesmo sem grande crescimento de
demanda, teremos sempre um bom núme-
ro de novos entrantes, de novos players.
Se estes novos entrantes forem melhores
ou apresentarem diferenciais competitivos
significativos, terão o seu quinhão de clien-
tes, mas sempre à custa da perda de alu-

nos (ou melhor, da perda da captação de
novos alunos) de outras instituições. Neste
processo, a quebra ou falência de algumas
instituições não só é inevitável, mas tam-
bém parte do ciclo de mudanças constan-
tes em que vivemos hoje.

Mesmo vivendo o início de um
período de crise no setor, motivada pelo
crescimento indiscriminado de instituições
e vagas muito além da demanda, o ensi-
no superior privado ainda é um excelente
negócio devido aos seguintes motivos:

a) São poucas as instituições que apresen-
tam diferenciais competitivos consistentes.
A maior parte das IES ainda é commodity,

portanto, com grande fragilidade competitiva.
b) O movimento de profissionalização da
gestão educacional ainda está em fase
embrionária, prevalecendo, na média das
IES, a incompetência administrativa.
c) Mesmo sem grande crescimento da
demanda de clientes, o setor educacional
é um mercado de demanda constante e
"obrigatória". Ou seja, mesmo sujeito a
"chuvas e trovoadas", a cada ano, o Brasil
terá algo em torno de 1,4 a 1,9 milhões de
pessoas querendo fazer um curso superior.
d) O aumento da longevidade e da qua-
lidade de vida da população, associada à
cultura da educação permanente e con-
tinuada, criará um "novo" e excepcional
mercado para a educação, que levará, em
um futuro não muito distante, à possibi-
lidade de manutenção de um aluno não
mais por quatro ou cinco anos, mas por
quatro ou cinco décadas.

Como se vê, as oportunidades são
muitas e o ensino continua sendo um bom
negócio. No entanto, estamos chegando
ao fim do "ciclo de ouro" da expansão do
ensino superior privado e, com isso, aproxi-
ma-se o "momento da verdade". A abun-
dância na demanda fazia com que os erros
e o amadorismo na gestão fossem encober-
tos pela grande quantidade de captação de
novos alunos. Algumas IES fizeram dívidas
para serem pagas com o grande aumento
na quantidade de alunos que, acreditavam,
iriam ter todos os anos. Agora a realidade
é outra, e finalmente saberemos quem veio
para ficar, quais serão as IES que realmen-
te sobreviverão e continuarão a crescer em
um mercado mais exigente, competitivo,
profissionalizado e maduro.
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