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Semelhante ao que ocorreu com as empresas ponto com na Internet há alguns anos, o setor do 
ensino superior privado, mesmo estando em fase de expansão e de melhoria da qualidade, vive 
um momento de grande especulação financeira, atraindo empresários e investidores 
descomprometidos com a questão educacional, colocando em risco todo o equilíbrio do sistema.  

A educação superior particular no Brasil sempre foi um bom negócio, mas estava restrita a poucos 
privilegiados. A burocracia do MEC e a exigência de que as instituições de ensino superior (IES) 
tinham que ser “sem fins lucrativos” não animava o empresariado brasileiro a investir no setor.  

Tudo começou a mudar na gestão de Fernando Henrique Cardoso, com Paulo Renato Souza no 
Ministério da Educação. Nesta época, o país presenciou uma abertura sem precedentes no setor 
educacional privado. Facilitou-se a abertura de novas instituições e foi extinta a obrigatoriedade 
da instituição ser sem fins lucrativos.  

É indiscutível as vantagens que a expansão e a abertura do mercado proporcionaram para o 
setor: atendimento a toda uma demanda reprimida de alunos; acesso ao ensino superior a um 
maior número de pessoas de classes sociais menos favorecidas; aumento da concorrência entre 
as IES, exigindo mais profissionalização, com conseqüente aumento da qualidade do ensino.  

No entanto, esta expansão não ocorreu, nem está ocorrendo, de forma equilibrada. Todo o setor 
econômico que se expande demasiadamente rápido, como acontece com o setor da educação 
superior privada, passa por diversas situações de instabilidade.  

Atraídos pela excelente rentabilidade e pelas altas taxas de crescimento do ensino superior, 
empresários de diversos segmentos passaram a investir neste setor. Um negócio que movimenta 
15 bilhões de reais ao ano e ainda tem a possibilidade de “dobrar” de tamanho nos próximos cinco 
anos, parece ser, realmente, muito atrativo. 



Foi exatamente esta “alta atratividade” do setor que proporcionou uma verdadeira “corrida ao 
ouro” por parte do empresariado brasileiro. No começo, há alguns anos, predominavam parcerias 
entre educadores aposentados, oriundos das universidades federais, com empresários da 
construção civil. Unia-se o saber acadêmico, com o capital e a facilidade em construir rapidamente 
as instituições. 

Depois, começaram a entrar nesse mercado banqueiros, comerciantes, industriais, políticos, 
apresentadores de televisão e, dizem por aí, já tem até bicheiro e narcotrafi-cante investindo em 
educação. 

Até ai não há problema algum, afinal, quanto mais e melhores escolas, mais oportunidades de 
educação para nosso povo. No entanto, se na média a qualidade do ensino vem melhorando, 
ainda existem muitas IES que são apenas “diplomadoras”, isto é, estão mais preocupadas em 
ganhar dinheiro do que proporcionar algum aprendizado efetivo. 

Porém, se a sociedade e o MEC estão conseguindo separar o joio do trigo, em termos de 
qualidade no ensino, o mesmo não se pode dizer da questão mercadológica. A atual especulação 
nesse mercado faz com que todos saiam perdendo, tanto as boas IES, quanto as “diplomadoras”. 
 

 

Vejamos os fatos: a demanda de alunos para as IES particulares cresceu 38% nos últimos três 
anos. O número de IES cresceu 46% nos mesmos três anos e o número de vagas oferecidas 
cresceu 60% no mesmo período. Como conseqüência, o número de vagas ociosas cresceu 30%. 

Quando juntamos o percentual de vagas não preenchidas (quase 40%), com o índice de 
inadimplência (chegando na casa dos 7% ao ano) e ainda as taxas de evasão (média de mais de 
50% em quatro anos) começamos a perceber que o momento do “estouro da bolha” pode estar 
próximo. 

O setor ainda apresenta uma demanda crescente, mas o dinheiro para pagar a conta acabou. Esta 
é a realidade paradoxal em que vive o ensino superior privado, pois a cada ano cresce a procura 
por parte dos que não podem pagar o preço das mensalidades e, aqueles que podem pagar, 
dividem-se em um número cada vez maior de instituições. 

Tem-se detectado que o crescimento da demanda de alunos para o ensino superior está se 
localizando, quase que em sua totalidade, na classe C da população. No entanto, o poder 
aquisitivo dos alunos da classe C não permite que eles arquem com mensalidades superiores a R$ 
211,00 (vide matéria da @prender número 12 de maio/junho de 2003). Juntando isso ao fato de 
que 90% das IES particulares apresentam mensalidades só compatíveis com a capacidade de 
pagamento das classes A e B, fica fácil concluir a limitação que o setor enfrenta. 



Com estas explicações fica claro que as IES não estão preparadas para atender ao crescimento da 
demanda que mesmo estando em expansão, não alteram o fato de as IES particulares começarem 
a “perder” alunos, ou melhor, deixarem de ganhar alunos. Como? É simples, o número de vagas 
cresce muito mais do que a demanda com poder aquisitivo para elas, sobrando cada vez mais 
vagas não preenchidas. 

 

O que podemos concluir de tudo isto é muito óbvio, mas nem todos os mantenedores estão 
percebendo a realidade. Com as IES ofertando cada vez mais vagas para as classes A e B, que 
estão com a demanda já atendida, começa um movimento de diluição dos alunos destas classes 
entre as novas IES e as novas vagas. 

Para complicar ainda mais a situação das pequenas e médias IES, o valor médio das mensalidades 
vem diminuindo (veja o exemplo do curso de administração no gráfico da página 41) e o custo 
para captação de cada novo aluno aumentando. Com isso, muitas pequenas IES não estão 
conseguindo mais se manterem superavitárias. Será o início do “estouro da bolha”? 
 

 

Por outro lado, os principais jornais do país têm noticiado nas últimas semanas, que é crescente o 
interesse das empresas que administram fundos de investimentos estrangeiros e nacionais em 
investirem no setor educacional brasileiro. São empresas como JP Morgan, Advent, Pátria, 



Dynamo, entre outras. Todas utilizam, mais ou menos, o mesmo princípio: adquirem parte da 
instituição, injetam recursos, participam da gestão, esperam o negócio se valorizar e, finalmente, 
vendem sua parte esperando obter uma alta lucratividade nessa transação. 

A questão é que esse processo não será tão fácil como imaginam os empresários da educação. Os 
administradores dos fundos começam a perceber que o mercado educacional brasileiro ainda 
apresentam gestão muito amadora, além de pouca transparência contábil, obstáculos quase que 
intransponíveis para possibilitar o investimento de um fundo. Além disso, é comum que os 
mantenedores supervalorizem o valor de suas IES e não aceitem com facilidade os critérios 
técnicos utilizados nessas avaliações. 

A outra parte do fato, que os jornais não falam, é que já existe mais IES procurando, 
equivocadamente, “socorro” nos fundos, do que empresas administradoras de fundos interessadas 
em investir na educação. 

Em síntese, do mesmo modo que ocorreu com as empresas ponto com, na internet, o mercado 
educacional brasileiro continuará sendo um excelente negócio, repleto de oportunidades, mas não 
terá espaço para amadores, nem para aventureiros que espera ganhar dinheiro fácil. O cenário 
que apresentamos neste artigo só poderá ser modificado em duas situações: (a) se o governo 
aumentar significativamente o financiamento estudantil, o que é muito pouco provável, pois não 
há verba para tal; (b) se a economia do país passar a crescer acima de 5% ao ano. Essa segunda 
hipótese é o que todos desejamos, porém, mesmo sendo provável, a velocidade desse 
crescimento não será suficiente para impedir o “estouro da bolha”. 
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