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O crescimento da demanda de menor poder aquisitivo que consegue completar o ensino 
médio e almeja possuir um curso superior, começa a provocar mudanças significativas 
na forma como era estruturada e oferecida esta modalidade de ensino no Brasil. 

O fato de o Brasil estar conseguindo proporcionar acesso ao ensino superior a camadas cada vez 
mais amplas da população deveria ser visto como um dos pilares mais importantes para o 
desenvolvimento sustentável do país. Porém, precisamos preparar-nos para a mudança que esta 
"deselitização" causa no perfil do aluno. 
 
Tínhamos, antes, membros de uma elite que dividiam sua vida em duas: eram estudantes 
primeiro e, depois, começavam a preocupar-se em estagiar e, eventualmente, a ingressar 
formalmente no mercado de trabalho. Agora, cada vez mais o ensino superior incluirá alunos que 
já trabalham há um pouco mais de tempo, e que estão começando a conseguir encaixar o estudo 
nas poucas horas que têm livres durante a semana, ou aos sábados. 
 
Assim, não podemos mais ter a imagem que tínhamos há dez anos atrás sobre o ensino superior 
brasileiro - quando o segmento atendia apenas a cerca de 1 milhão de alunos. Já estamos com 
mais de 3 milhões de alunos e iremos para 6 milhões até o final da década. É claro que naquela 
época os participantes eram parte de uma elite intelectual, que podia dar-se ao luxo de estudar 
por mais tempo, sendo ao mesmo tempo generalista, trabalhando melhor a pesquisa e conceitos 
puramente acadêmicos por mais tempo. 
 
Isto quando tínhamos um milhão de alunos. Não sei a porcentagem de pessoas que, hoje, pode 
"dar-se ao luxo" de só estudar até os 24 anos; mas, com certeza, quanto maior a renda maior a 
chance da pessoa poder passar alguns anos da vida sem trabalhar, ou trabalhando tempo parcial, 
dedicando-se aos estudos. Infelizmente, a maior parte dos próximos 5 milhões de alunos não 
terão condições financeiras ou mesmo acadêmicas de passar tanto tempo estudando tantas 
coisas; eles precisarão usar o ensino superior como um complemento ao ensino médio, para que 
estejam mais preparados para entrar no mercado de trabalho do que estavam quando concluíram 
o ensino médio. 
 
Mas devemos entender que o fato do ensino superior não ser mais exclusivo de uma elite, de 
estar sendo popularizado, é bom para o país, e não ruim! Só que, em contrapartida, o "formando" 
médio será uma pessoa cada vez menos acadêmica; cada vez mais voltada para o mercado de 
trabalho, cada vez menos focada em ser diretor de empresa, e mais direcionada a cargos de 
gerência ou supervisão, por exemplo. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Crescimento 
 
Apenas 2 milhões de jovens (normalmente de 17 a 19 anos de idade) concluíram o ensino médio 
no ano 2000. Ao mesmo tempo, havia 6 milhões de jovens (normalmente de 7 anos de idade) que 
concluíam o primeiro ano do ensino fundamental: 
 
 
Número de alunos por série escolar 
(no ano 2000) 
 
 

 
Fonte: Inep / MEC. 
 
Mesmo considerando evasão e repetências, acreditamos que o número de concluintes do ensino 
médio deverá continuar a aumentar significativamente nos próximos anos. 
 
Em paralelo a este crescimento, o Brasil vive uma tendência, que hoje é mundial, de valorização 
da formação e da educação formal pela sociedade e pelo mercado de trabalho. 
 
Assim, uma proporção cada vez maior deste número crescente de jovens concluintes do ensino 
médio vem procurando continuar seus estudos até a conclusão do ensino superior. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Adultos 
 
Um número crescente de adultos que já estão no mercado de trabalho contribui com esta 
tendência, buscando novas qualificações, seja com uma segunda faculdade, cursos específicos, 
pós-graduação, seja batalhando por seu primeiro diploma de Ensino Superior. 
 
Em seus estudos, a Ideal Invest acredita que o número de alunos no ensino superior deverá 
crescer dos atuais 3,2 milhões que tivemos em 2002 para cerca de 6 a 7 milhões no final da 
década.  
 
Considerando que o Brasil já é um dos países que mais gasta com ensino superior público no 
mundo (como porcentagem do PIB), acreditamos que será difícil que esta verba aumente no 
médio prazo e, portanto, que grande parte deste crescimento será suprido por instituições de 
ensino particulares. 
 
 
Mesmo presumindo que o país atinja este número de 6 a 7 milhões de alunos no ensino superior, 
ainda teremos um número equivalente a apenas 30% da população de 18 a 24 anos na 
universidade no final da década, o que provavelmente continuará sendo um número menor do 
que o de alguns países de PIB semelhante na América Latina e na Ásia. 
 
Número proporcional de estudantes 
(em relação à população de 18 a 24 anos) 
 

 
Fonte: Unesco e Ideal Invest. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Mercado de trabalho e cursos de curta duração 
 
Com tecnologia cada vez mais barata e uma economia crescentemente voltada para o ramo de 
serviços, o diferencial competitivo de empresas está cada vez mais ligado à qualidade do trabalho 
de seus funcionários, e cada vez menos à modernidade de equipamentos ou fábricas. 
 
Com isso, tanto empregadores como funcionários começam a valorizar cada vez mais a educação 
formal. Percebendo esta tendência, universidades particulares e públicas disponibilizam cursos 
mais curtos, mais específicos, menos teóricos e mais práticos. 
 
Em 2001, as vagas oferecidas para cursos de curta duração no Brasil (de graduação - tecnólogos - 
e seqüenciais) eram equivalentes a apenas 2,5% do total de vagas oferecidas para cursos de 
graduação tradicionais (bacharelado e licenciatura). Em 2003, um levantamento feito pela Ideal 
Invest mostra que em algumas instituições este número já chega a 10-15%, um crescimento 
fortíssimo nos últimos dois anos. 
 
Este crescimento na demanda, ajudado pela readequação e crescimento da oferta, vem trazendo 
um número cada vez maior de brasileiros não-jovens à faculdade. 
 
Neste processo, o ensino superior sem dúvida está mudando, e esta é outra tendência mundial da 
qual o Brasil é um dos principais participantes. Parcerias entre empresas e instituições de ensino 
superior são cada vez mais comuns. Já temos uma série de exemplos em todo o país de 
faculdades que convidam empresas de sua região para participar da montagem dos currículos de 
cursos dentro de suas áreas de atuação. Temos também um número crescente de empregadores 
que lecionam em universidades particulares. 
 
Tudo isto está mudando a cara dos cursos de graduação e de pós-graduação no país, reduzindo 
gradualmente a enorme distância que ainda existe entre o que o brasileiro aprende na faculdade e 
o que ele usa no mercado de trabalho. 
 
Pesquisa e as IES de ponta 
 
Mesmo os resultados da "pesquisa pura" hoje em dia afetam nossas vidas de uma maneira cada 
vez mais prática. Às vezes, porém, um foco excessivamente teórico em alguns cursos pode 
prejudicar o aprendizado prático, que na minha opinião é o mais importante para a maior parte 
destes novos alunos do ensino superior brasileiro. 
 
É claro que ninguém é a favor de educação de má qualidade, ou contra a educação generalista e 
acadêmica de boa qualidade. Porém, com a qualidade que temos no ensino médio no Brasil e com 
o baixo nível de renda do país, a educação generalista e acadêmica de excelente qualidade, no 
curto prazo, será para poucos - infelizmente. Ainda assim, o país pode beneficiar-se de mais anos 
de educação formal para o trabalhador médio. 
 
Nesta análise, é importante diferenciar ensino superior "acadêmico" de ensino superior "público". 
A USP, Unesp, Unicamp e várias federais, entre outras instituições públicas, têm cursos 
extremamente práticos. Ao mesmo tempo, várias instituições particulares ainda possuem cursos 
generalistas e cursos bastante acadêmicos. Também devemos lembrar que algumas instituições 
de primeira linha já oferecem cursos excelentes de curta duração. Ou seja, praticidade e duração 
do curso não têm necessariamente a ver com qualidade acadêmica ou com o fato de ser pública 
versus ser particular. 
 
 
 
 
 



Segmentação do ensino superior 
 
Podemos dividir o ensino superior hoje, dentro e fora do Brasil, em três grupos principais: (i) 
instituições elitizadas, destinadas a formar a "elite intelectual" do país, (ii) instituições que 
popularizam o ensino superior, que são justamente aquelas que atenderão grande parte da 
demanda que está sendo criada pelos fatores que discutimos acima e (iii) instituições de baixa 
qualidade acadêmica, que, na nossa opinião, formarão um grupo cada vez menor de pessoas. 
 
O primeiro grupo está crescendo, aproveitando suas fortes marcas para abrir novas unidades e 
novos cursos, ou para de alguma maneira "franquear" sua capacidade de ensino. 
 
O segundo grupo está crescendo, buscando as melhores localizações físicas, a melhor infra-
estrutura e a maior integração possível com os empregadores próximos de cada uma de suas 
novas unidades. O desafio aqui é multiplicar a capacidade de ensino "agregando valor" aos alunos 
por um custo que caiba no bolso de um aluno com renda cada vez menor. 
 
O terceiro grupo, composto por instituições com pouca preocupação acadêmica ou baixa 
capacidade administrativa, sempre existirá, como existe em todos os setores. Na nossa opinião, 
cabe ao governo garantir que o público-alvo do segmento de ensino superior (alunos e 
empregadores) perceba de maneira transparente se uma determinada instituição irá ou não 
agregar valor à sua carreira ou à sua força de trabalho. O provão é um destes mecanismos, mas 
ainda não leva em conta a nota de entrada do aluno em cada instituição. As notas dadas pelo MEC 
às instalações físicas e ao corpo docente são outros mecanismos, mas que têm tido pouquíssima 
divulgação na mídia. 
 
Escala crescente, preços estáveis 
 
Um ponto extremamente importante é que mesmo com todas estas mudanças, ganhos de 
eficiência e aumento na concorrência, as mensalidades do ensino superior no Brasil não deverão 
cair. 
 
O ensino superior particular já custa para o aluno metade do que o ensino superior público custa 
para o governo. E os custos do setor privado só tendem a subir. Muitas vezes, as instalações 
físicas são mais caras. Os salários pagos para o corpo docente normalmente também são maiores, 
pelo menos nas instituições do primeiro e do segundo grupo, ou seja, aquelas que levam o ensino 
a sério, e já consomem 55 a 60% da receita obtida com mensalidades. 
 
Apenas a escala poderia ajudar as instituições a reduzir custos, mas o tamanho da sala de aula 
não está mudando, e ter mais salas de aula não traz os mesmos benefícios econômicos que 
trariam ter salas de aula maiores. As demandas do MEC, dos alunos e do mercado de trabalho são 
cada vez maiores, indicando que os investimentos não poderão parar para uma universidade que 
deseja manter-se competitiva. 
 
Estatísticas mostram que um curso de ensino superior ainda é um ótimo investimento para um 
brasileiro, mesmo aos preços atuais de mensalidades. O problema é que - sem poupança - uma 
família com renda média de R$ 2.200,00 tem enormes dificuldades para pagar 24 ou 48 
mensalidades da ordem de R$ 480,00 até a conclusão do curso. Com a renda familiar crescendo 
substancialmente após a formatura, o pagamento ficaria muito mais fácil. 
 
Em outras palavras, não conseguimos ver uma maneira de manter e crescer a qualidade do 
ensino com mensalidades declinantes. Na nossa opinião, o segredo está em trabalhar com 
programas de crédito estudantil públicos e privados para adequar a mensalidade escolar ao bolso 
do aluno, permitindo que ele pague um número maior de parcelas menores. 
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