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As instituições privadas de educação superior continuam a concentrar a oferta de cursos em 
áreas tradicionais. Em 2003, do total de matrículas nos cursos de graduação no País, as áreas 
de Administração, Direito, Pedagogia, Engenharia, Letras e Comunicação concentraram 52,6%, 
segundo dados do Censo da Educação Superior. 
 
Administração foi a área mais procurada, com 565 mil matrículas, seguida de Direito, com 508 
mil. Estas duas áreas juntas concentram 27,6% do total de estudantes. Pedagogia está em 
terceiro, com 374 mil estudantes, seguidas de Engenharia, com 235 mil, Letras, com 189 mil, 
e Comunicação, com 175 mil. O excesso de oferta de cursos desses cursos, reconhecidamente 
de menor investimento para autorização de funcionamento (com exceção das Engenharias), 
indica que os empresários atuantes no mercado de educação superior parecem acreditar, 
erradamente, na "lei de Say", ou seja, que a oferta cria a sua própria demanda. Entretanto, a 
sociedade brasileira começa a cobrar das universidades e faculdades a formação de outros 
tipos de profissionais com perfis que apontam para uma diversidade crescente, principalmente 
pela necessidade de expressivo aumento de vagas em cursos nas áreas tecnológicas e da 
saúde.  
 
Obviamente, os investimentos necessários à oferta desses cursos serão comparativamente 
maiores, como também serão maiores as dificuldades das pequenas e médias instituições face 
às novas demandas do mercado. Num horizonte de médio prazo há a crescente possibilidade 
de formação de oligopólios no setor, com fusões e incorporações se tornando rotineiras, bem 
como a canibalização do mercado dos cursos tradicionais, com a oferta de mensalidades 
abaixo do custo, como já acontece com os cursos diurnos e vespertinos de boa parte das 
instituições. 
 
São desafios que apontam para novas sistemáticas de financiamento das instituições de médio 
e grande porte via mercado de capitais, como, por exemplo, a capitalização via CRI 
(Certificado de Recebível Imobiliário) que é gerado por uma empresa securitizadora 
(instituição financeira), e cujo lastro é um contrato de aluguel entre o dono do imóvel e um 
veículo de propósito específico, criado geralmente pela própria empresa para este fim. 
Simplificadamente, trata-se de cobrir o custo de oportunidade das instalações com a captação 
de recursos no mercado de capitais. Assim, a Faculdade "aluga" suas próprias instalações ao 
mercado, ganhando com isto o custo de oportunidade das instalações.  
 
Com o crescimento exponencial das matrículas no ensino médio e nos programas de educação 
de jovens e adultos, a pressão sobre o ensino superior deverá continuar. O aumento da 
baixíssima taxa de escolarização bruta do Brasil (de apenas 13%, contra 80% dos USA, 39% 
da Argentina, 27% do Chile, 50% da França, 46% da Espanha - FONTE: ANUP) somente 
poderá ser atingido com uma política de expansão da educação superior que privilegie e 
estimule o aumento das matrículas em cursos de curta duração (principalmente os de 
graduação tecnológica) e no incremento dos programas de educação a distancia para atender 
a essa clientela adicional. Clientela que virá, predominantemente, dos estratos inferiores de 
renda, principalmente da denominada classe D com desafios intrigantes ao setor privado: 
crescer com qualidade de ensino, distribuir melhor a oferta de cursos por áreas do 
conhecimento e descobrir formas inovadoras de capitalização dos empreendimentos para 
poder ofertar preços compatíveis com a nova realidade do mercado consumidor. 
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