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As instituições particulares estão dando descontos que podem chegar a até 100%: quem traz 
dez amigos para estudar não paga mensalidade  
 
 
Com quase 50% das vagas não preenchidas no ensino superior privado, universidades e 
faculdades oferecem todo tipo de descontos em mensalidades para conseguir mais alunos. O 
benefício não é dado apenas aos que comprovam carência. Quem traz um amigo para estudar 
na instituição ganha 10%, dois amigos, 20%, dez amigos, 100%. A transferência de uma 
universidade para outra também é premiada. E é difícil encontrar instituição particular que não 
tenha convênios com sindicatos, associações ou empresas. Basta o estudante estar ligado a 
uma entidade parceira para pagar menos. 
 
"O aumento da competitividade do setor nos últimos anos fez o valor da mensalidade passar a 
ser um diferencial na disputa", diz o vice-presidente do Conselho de Reitores das 
Universidades Brasileiras (Crub), Valmor Bolan. O número de instituições no ensino superior 
privado brasileiro cresceu 182% entre 1994 e 2004, segundo os números mais recentes do 
Ministério da Educação (MEC). São atualmente 1.789 no País. Elas oferecem, por ano, mais de 
2 milhões de vagas nos vestibulares e apenas 1 milhão de alunos ingressam nas instituições. 
"O preço é mais fácil de mostrar, mas quem não investir em qualidade vai acabar fechando", 
completa Bolan. 
 
Na Universidade São Marcos foram criadas as figuras do "padrinho" e do "afilhado". Já são 
cerca de 600 padrinhos, ou seja, alunos que trouxeram amigos para estudar na instituição. 
Eles podem retirar material de divulgação da escola e ganham descontos proporcionais ao 
número de novos estudantes que indicam. 
 
Carlos Alberto Barbosa, de 19 anos, já cursava Administração na São Marcos quando soube do 
benefício e resolveu indicar a universidade para um amigo. "Fui até junto no dia do vestibular", 
conta. O colega passou no exame e ele ganhou 10%. "Ficaria muito difícil estudar se não fosse 
isso." Melhor ainda se sai quem é novo na instituição. "Os calouros têm mais amigos na idade 
do vestibular, então oferecemos desconto tanto para quem indica quanto para quem chega", 
explica a assessora do atendimento da instituição, Ana Lúcia Venâncio. "Não acredito que só o 
bônus traga o aluno, a imagem da universidade também conta", afirma a diretora de extensão 
da São Marcos, Beatriz Bernardes. 
 
Na Faculdade Anglo Latino, 50% dos mil alunos recebem algum desconto. A instituição, que 
oferece apenas cursos noturnos para um público essencialmente de baixa renda, tem 
convênios com 120 associações, sindicatos e empresas. "Os alunos não podem pagar a 
mensalidade inteira e a faculdade não sobrevive se não der descontos", diz a relações públicas 
da faculdade, Darci Gertrudes. 
 
Para o vice-presidente do Crub a competição é "natural", mas se houver dumping (prática de 
preço abaixo do custo e, por isso, uma concorrência desleal) é preciso punição. 
 
Segundo ele, a média do valor das mensalidades no País é de R$ 425, mas o custo de cada 
curso é diferente por causa da necessidade ou não de laboratórios, existência de hospital 
escola, necessidade ou de haver pesquisa e pós-graduação. "O aluno não pode escolher a 
universidade pelo preço, é preciso checar corpo docente, estrutura, currículo", diz.  
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