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Eugênio Machado Cordaro, da Corus Consultores, aponta a necessidade de um sério estudo de 
oferta e de demanda na educação superior 
  
A gestão de uma instituição de ensino superior exige tanta responsabilidade do mantenedor 
quanto o projeto pedagógico. Acima de tudo, as escolas são empresas. Eugênio Machado Cordaro, 
sócio-diretor da Corus Consultores, entende bem disso. Em seu escritório, em São Paulo, ele 
recebe reitores e mantenedores preocupados com o que até então não está muito difundido nas 
escolas do país – a gestão empresarial. "É nada mais do que um sistema de controle que premia a 
eficiência e a qualidade", resume. O modelo abrange desde o estudo de demanda por cursos 
específicos numa determinada região até a análise de projeções de resultados do setor nos 
próximos anos. "Oferecemos aqui a possibilidade de diálogo com o mantenedor, de acordo com 
parâmetros básicos de uma empresa. Neste quadro, torna-se imprescindível o controle financeiro 
rigoroso das contas, a análise dos dados a cada mês, projeções, assessoria na gestão da 
empresa, sucessão – questão muito pontual a cada mudança de geração – e planejamento 
estratégico." Até pouco tempo atrás, a maioria dos gestores não via a necessidade de uma visita à 
Corus Consultores. Mas diante do surgimento de outras escolas na vizinhança, muitos têm se 
interessado pelo planejamento dos negócios. "O ensino superior precisa de um estudo sério de 
oferta e de demanda, projetado para o futuro. Ora, o país tem uma determinada demanda e 
acabo formando um profissional desajustado com a realidade se ofereço cursos em excesso", 
completa Cordaro. Quanto ao futuro, ele avisa: "Os [cursos] que vão sobreviver são aqueles que 
serão respaldados pelo mercado empregador, que vai indicar de onde são os estudantes que 
realmente se transformaram em bons profissionais." 
 
Ensino Superior Conte, por favor, um pouco sobre seu envolvimento com educação. 
 
Eugênio Machado Cordaro Comecei na área de educação na Fundação Carlos Chagas, que se 
envolve em projetos do setor. Ela fazia grandes concursos, grandes vestibulares e eu trabalhava 
com a parte financeira; não na parte pedagógica. Mas eu comecei a me envolver com os 
educadores de lá e depois me tornei sócio de uma escola, o Colégio Oswald de Andrade, onde 
trabalhei por quatro anos. Depois montei uma empresa de consultoria em educação, voltada para 
planejamento estratégico, gestão, administração financeira, enfim, todo o envolvimento no que 
não é pedagógico. Isso porque vemos as instituições de ensino como empresas que muitas vezes 
dão prejuízo, e não meramente como formadoras de alunos. Geralmente, nos nossos estudos, 
falamos em prazos para daqui a 10, 20 anos, projetando todos os dados disponíveis hoje, para 
saber como eles poderão se ajustar lá na frente. Isso, há praticamente 20 anos, com a 
consultoria. Na verdade, oferecemos o diálogo com o mantenedor, de acordo com parâmetros 
básicos de uma empresa. Dentro disso, tornam-se necessários o controle financeiro muito rígido 
das contas, a análise dos dados a cada mês, projeções, assessoria na gestão da empresa, 
sucessão – questão muito pontual a cada mudança de geração – e planejamento estratégico. 
Além disso, oferecemos o departamento estatístico com informações de todo o Brasil. Inclui-se 
ainda o estudo de viabilidade de projetos, se vale a pena abrir uma faculdade ou universidade.  
 
Ensino Superior Em recente entrevista, o professor Arthur Roquete de Macedo, presidente da 
Câmara de Educação Superior do CNE, disse que a formação de bons recursos humanos se tornou 
essencial com a globalização. Como o senhor vê a questão?  
 
Cordaro Se traçarmos um histórico do Brasil, estamos há mais de 20 anos sem desenvolvimento. 
Isso gera um gargalo muito grande na hora de se procurar um emprego, na hora de buscar uma 
boa colocação e conseguir uma boa renda. A concorrência é muito grande, não basta ter um 
diploma, experiência, falar inglês, ser inteligente e ser um líder. Tem que ser tudo isso e mais 
algumas coisas. Num mercado concorrencial como este, fica óbvio que o ensino superior que 
quiser segmentar sua clientela terá de oferecer um serviço de qualidade, até mesmo cobrando 



mais por isso. Desde que tenha condições, em termos de capital de giro inicial, a escola precisará 
provar para o mercado que ela realmente oferece um ensino de qualidade e, portanto, as pessoas 
que saírem de lá vão estar mais bem posicionadas e vão ser mais bem remuneradas do que se 
estudarem em outras escolas. A lógica toda do processo é simples. O difícil é conseguir recursos 
para bancar as primeiras turmas e implementar um sistema que comprove a qualidade do meu 
aluno. Não basta dizer que ele é bom, tenho que ter um acompanhamento deste aluno, nos 5, 10, 
15 primeiros anos da carreira dele, com base nas opiniões dos próprios empregadores, que irão 
me dizer se este aluno é distinto dos de outras escolas. Quando eu conseguir provar isso para 
mim e, portanto, para o mercado, terei demanda pelo preço que for.  
 
Ensino Superior Neste contexto, o Provão não diz muita coisa. 
 
Cordaro O Provão é factual, do momento, mas é importante. Eu não o descartaria, mas ele pára 
aí. Não basta eu ter sido o melhor aluno da faculdade, tenho que ser um bom profissional se 
quiser ser bem remunerado. Vou buscar subsídios para melhorar a qualidade do meu curso na 
vida profissional do estudante depois de ele ter deixado a instituição. Quero saber como posso 
melhorar o desempenho dos estudantes na carreira, como eles podem desenvolver melhor seu 
trabalho e se consigo formar um profissional mais adequado para o mercado, tudo isso, por 
exemplo, pela mudança na grade curricular ou no conteúdo das disciplinas. 
 
Ensino Superior A segmentação das escolas seria, então, a tendência para os próximos anos? 
 
Cordaro Só vejo condições para um projeto de sucesso com a segmentação. Não é só o caminho, 
mas o único. As universidades grandes já têm muitos cursos, já têm nome. A menos que eu tenha 
um nome consagrado, não vale a pena investir dez anos para criar uma tradição de uma escola de 
muitos cursos, sendo que elas já existem. Consigo enxergar uma crise cada vez mais forte no 
ensino superior porque a demanda vem dos alunos da educação básica, que também vive uma 
crise. Hoje, temos uma estagnação da demanda, com crescimento tímido em alguns Estados. Mas 
o dado principal é o excesso de cursos oferecidos. Houve a abertura de cursos nos últimos cinco 
anos, sem que os agentes do setor pensassem muito. Com isso, o volume de candidatos por vaga 
caiu assustadoramente no Brasil todo, a tal ponto que hoje temos ociosidade. Dispomos de cursos 
suficientes para absorver os profissionais do país pelos próximos dez anos. Sei de faculdades de 
Direito com cem cadeiras na classe e nove alunos matriculados, além de casos de dez processos 
seletivos até março para determinadas faculdades. O que existe hoje é uma demanda de baixo 
crescimento, tanto pelo poder aquisitivo quanto pelo crescimento menor da população, que reflete 
agora no ensino superior. Quando começa o excesso de oferta, temos a guerra de preços. E neste 
momento a qualidade cai para quinto plano. "Vamos dar aula, manter a chama acesa" e empurrar 
com a barriga. 
 
Ensino Superior Como está hoje a demanda por vagas no ensino superior? 
 
Cordaro O número de candidatos/vaga caiu muito nos últimos cinco anos. Estamos num nível, 
em muitos cursos, abaixo de 1 para 1. Daí algumas instituições chegarem aos dez processos 
seletivos até março, o que já deixa de ser tão seletivo. 
 
Ensino Superior E como explicar certas escolas que oferecem cursos a preços muito abaixo da 
média do mercado? 
 
Cordaro As faculdades que querem desesperadamente se manter vêem na redução de preços o 
único recurso. Isso é um jogo: reduz os valores e espera a classe lotar. Quando isso acontece, a 
escola vai bem. Mas, se não lotar, ela vai ter que se financiar de alguma forma. É uma política 
errada, arrojada e suicida porque o mercado está cheio de cursos. A política de preços se mostra 
ineficiente como estruturação estável a uma empresa. Ela até pode ser usada, mas como um 
mecanismo entre outros. O que percebo é que as escolas usam somente este recurso. Na 
verdade, falamos aqui da composição de custos de uma escola. Costumo fazer uma comparação 



com companhias aéreas: você tem o avião pronto para sair, o tanque está cheio, as comissárias 
estão a postos, os pilotos também e as bandejinhas de alimentação estão prontas para serem 
servidas. Se o avião lotar, tenho custo de R$ 100,00. Se só tiver a metade, o custo é R$ 200,00. 
Ou seja, eu não tenho custo variável, a não ser a bandejinha de alimentação. Na perda de alunos, 
não há custo variado, apenas o custo fixo. Não tenho o que cortar. No aumento de alunos é muito 
simples porque aumenta a receita. No contrário, é o desespero, porque o custo variável do aluno 
basicamente se restringe a um pouco de material e água. O resto é fixo. A não ser que se perca 
uma classe inteira, mas, como isso não acontece, você não tem como cortar professores, 
orientadores, aluguel e luz, por exemplo. 
 
Ensino Superior As instituições de ensino encaram o modelo de gestão empresarial como uma 
coisa séria? 
 
Cordaro A maioria das instituições possui organização familiar. As regiões mais problemáticas 
nesta questão são o Sul e o Sudeste, principalmente Rio de Janeiro, São Paulo, Rio Grande do Sul 
e Santa Catarina. As escolas mantêm esse modelo de gestão sem se conscientizar de que o 
mercado não está mais em ascensão, que as dificuldades estão aí. Só após perceberem isso é que 
elas tentarão passar para um modelo de gestão profissional, que nada mais é do que um sistema 
de controle que premia a eficiência e a qualidade. Não é porque eu sou parente do dono que eu 
devo ser reconduzido a um segundo mandato, não é porque eu sou primo de alguém que eu não 
posso ser mandado embora, eu tenho que mostrar minha eficiência. Você tem que ter avaliação 
da instituição, avaliação do aluno depois que ele sai da escola, um sistema de realimentação desta 
avaliação – para resultar numa revisão e melhoria do curso – e um sistema de controle rigoroso 
do orçamento e de metas. Um modelo, portanto, em que as instituições são avaliadas pelo 
desempenho.  
 
Ensino Superior Nesse mesmo contexto, as escolas brasileiras conversam entre si ou se mantêm 
como unidades isoladas? 
 
Cordaro Pelo que vejo nas associações representativas do setor que freqüento, as escolas 
guardam um alto grau de individualidade. Elas poderiam ganhar muito se trocassem seus 
problemas. Por exemplo: posso decidir fechar um curso que uma outra escola tem e essa outra 
escola fechar um que eu tenho, e somos parceiros nisso. O grande mistério da educação é ter 
mais alunos na sala. Por isso, se estou com uma sala com um terço das cadeiras ocupadas e outra 
escola enfrenta o mesmo problema, vamos juntar esforços. Isso não existe. 
 
Ensino Superior Quais são os números mais recentes da inadimplência no ensino superior? 
 
Cordaro Primeiro, precisamos definir como se mede inadimplência. Trata-se de um processo um 
pouco mais científico, diferente do que dizer para a mídia que é 30% ou 40%. A inadimplência se 
mede ao longo do ano, sendo a mensal tudo aquilo que você deveria receber no final do mês, mas 
não recebeu. Isso pode ser pago no mês seguinte, o que significa que não posso dizer que minha 
inadimplência está em 30%, caso tenha recebido apenas 70 de 100, porque eu posso receber 
parte disso no mês seguinte. Não é que de cada 100 eu não recebo 30. Eu recebo, mas num 
prazo mais longo. No ensino superior, nós temos poucos dados e aí é preciso fazer uma distinção 
entre inadimplência e evasão. Quando eu não recebo uma parcela, eu não sei se o aluno 
abandonou o curso ou ficou inadimplente. Se o dono de escola quer um percentual alto, ele soma 
os dois. Então diz: "Meu índice de inadimplência é 30%." Pode ser que uma parte dos alunos 
tenha ido embora. Neste caso, os alunos não são inadimplentes, mas desistentes. Isso deve 
ocorrer todo ano, obrigando o mantenedor a prever na planilha de cursos a ausência de parte de 
seus cem alunos iniciais e um ‘x’ menor de recebimentos. Agora, os números são muito maiores 
do que os da educação básica, mesmo considerando o inadimplente, mesmo chegando a uma 
média de 20% de índice acumulado no ano. É um número muito alto. 
 
 



Ensino Superior Muitas instituições dizem que a legislação estimula a inadimplência. 
 
Cordaro A legislação não penaliza o inadimplente. Quando você não é penalizado, acaba cuidando 
de outros assuntos, e não de pagar a escola. Daí a questão de dois pesos e duas medidas. Acho 
que a legislação deve ser a mesma aplicada ao uso de qualquer serviço. Se não pago o telefone, 
em 60 dias eles cortam a minha linha. Tinha de ser igual para os alunos. Por que no caso da 
escola eu posso simplesmente não pagar? Está errado. É um paternalismo excessivo que só 
prejudica a relação do consumidor com a empresa. Isso porque as escolas ficam irritadas com 
isso, ficam sem dinheiro, atrasam seus compromissos e o aluno acha que está levando vantagem. 
Quando, na verdade, não está, porque no ano seguinte sua matrícula não será renovada. Neste 
sentido, a lei é burra, deveria valer o mesmo critério adotado para serviços prestados. 
 
Ensino Superior Quais medidas poderiam ser tomadas para contornar o problema da 
inadimplência? 
 
Cordaro Primeiro, mudar a lei. Agora, as escolas podem criar sistemas de financiamento para o 
inadimplente, dentro dela ou por meio de terceiros. Por exemplo, a escola pode fechar parceria 
com instituições que financiem o custo total do curso para o aluno. Obviamente, o custo sobe um 
pouco por causa dos gastos destas instituições, mas acabaríamos com parte do problema. Falo 
isso porque tais instituições são especializadas em risco, em mercado financeiro, o que não é a 
especialidade da escola. Hoje, o altíssimo grau de inadimplência não é colocado nas planilhas de 
cálculos das instituições de ensino, que acabam bancando os atrasos, mas sem poder bancar. Isso 
acaba no não-pagamento de compromissos. 
 
Ensino Superior De que maneira as escolas se financiam atualmente? 
 
Cordaro Elas têm opções como a de um fundo recém-criado para o financiamento de projetos 
(leia Cotas em Troca de Dívidas, Ensino Superior no 54), tem muito BNDES para quem deseja 
investir em expansão, com juros relativamente baixos e prazo mais alongado (dois anos de 
carência, mais cinco anos para pagar). A dificuldade é o capital de giro, quando a minha receita é 
menor do que os meus gastos. Neste caso, preciso de capital para manter um ano, para bancar 
um investimento. E o que falta é financiamento deste tipo, a longo prazo. É um terror porque as 
escolas vão ao sistema bancário, que oferece opções de 30, 60 ou 90 meses, com taxas de juros 
bem mais elevadas. 
 
Ensino Superior Para o senhor, o que significa dizer que uma determinada escola agrega valor 
ao seu aluno? 
 
Cordaro O conceito geral de valor agregado abrange tudo aquilo que se consegue concretizar 
numa coisa melhor; o insumo que se coloca no processo de produção ou educação, nos serviços 
prestados ou na formação do indivíduo. Em outras palavras, aquilo que me dá um valor a mais, 
ou de imagem ou de renda. As instituições usam isso como ingrediente de marketing, mas, 
muitas vezes, erroneamente. A escola pode dizer que está agregando valor ao aluno, o que pode 
não ser verdade. Como provo que melhorou a vida do meu aluno que tirou boa nota no Provão? 
Tenho de provar isso de uma forma um pouco mais científica do que meramente com meu 
discurso. Nos Estados Unidos, por exemplo, uma universidade fez uma pesquisa com ex-alunos, 
comparando a remuneração deles com ex-alunos de outras instituições. E comprovou que seus 
alunos eram mais bem remunerados do que a média das outras escolas. Veja, isso é apenas um 
dado, já que o ex-aluno pode ser muito bem remunerado, mas infeliz em sua carreira. Não se 
trata de uma medição do grau de felicidade ainda, mas é um dado. 
 
Ensino Superior Há sensibilidade dos mantenedores para questões como essa? 
 
 



Cordaro Pouca gente pergunta ao mercado se ele necessita ou se quer determinado tipo de 
escola ou curso. Mais importante que isso: pouca gente pergunta ao mercado empregador, que é 
quem vai dar uma ocupação aos ex-alunos, que tipo de profissional ele quer. As escolas deveriam 
promover encontros com empregadores para saber que tipo de profissional eles querem para 
daqui a dez anos, começando a pensar nisso desde agora. "É um profissional mais versátil ou 
mais especializado, mais criativo ou que segue melhor as regras, que tipo de profissional vocês 
querem?" Conheço gente que faz isso, mas são poucas escolas. Na indústria automobilística, por 
exemplo, os carros que deixam a fábrica com defeito são reparados pelo recall. Nós já vimos 
alguma instituição reconhecer alguma falha na formação do aluno e depois chamá-lo para um 
recall? 
 
Ensino Superior Quais são os principais problemas das instituições hoje? 
 
Cordaro Inadimplência e concorrência. Isso tem esquentado a cabeça porque a redução de 
alunos por turma ocorre por causa do excesso de cursos. Por isso, o MEC deveria fazer um 
dimensionamento, por área, do volume de cursos a ser oferecido. Saturou? Fecha a porta. O MEC 
fez isso, acho que há dois anos, não autorizando a abertura de novos cursos durante um 
semestre. Naquele momento, a mensagem que quis passar foi a de que precisava estudar o 
problema. O ensino superior precisa de um estudo sério de oferta e de demanda, projetado para o 
futuro. Ora, o país tem uma determinada demanda e acabo formando um profissional desajustado 
com a realidade se ofereço cursos em excesso. É o engenheiro, por exemplo, que vai ser 
motorista de táxi para sobreviver.  
 
Ensino Superior E quanto ao futuro, quais são suas expectativas? 
 
Cordaro Acredito que daqui a dez anos teremos um setor com maior equilíbrio entre oferta e 
demanda. Quanto aos cursos, espero ver um conceito de qualidade mais claro, principalmente por 
conta da aplicação do Provão e da cobrança da sociedade. As faculdades e os cursos vão começar, 
cada vez mais, a provar sua qualidade e a sair do discurso. Vão sobreviver os que serão 
respaldados pelo mercado, que vai indicar os alunos que realmente são bons profissionais. 
 
Disponível em: <http://www.revistaensinosuperior.uol.com.br>. Acesso em: 6 jun. 
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