
O papel do setor
privado na área
da educação
E

m 2005, o Brasil movimentou, no setor
de educação, pouco mais de R$ 100 bi-
lhões, valor cerca de 11% maior do que
os R$ 90 bilhões de 1999. Ou seja, em

seis anos, o País agregou aproximadamente R$ 10
bilhões em investimentos anuais na área.

Mais da me-
tade desses in-
vestimentos é re-
presentada pela
expansão do se-
tor privado no en-
sino superior: em
1999, as institui-
ções privadas fa-
turavam R$ 8,8 bi-
lhões. Hoje, já são
R$ 14,3 bilhões
anuais, um cresci-
mento de 64% em
seis anos, contra
apenas 6% para o
resto do setor no
mesmo período.

Na década de
90, ocorreu um
forte crescimento
na educação bá-
sica, e os últimos
anos têm sinaliza-
do o aumento do
número de con-
cluintes do ensino
médio. Também é possível perceber que é cada
vez maior a quantidade de estudantes que estão
ingressando no ensino superior no País.

O setor privado tem se mostrado muito mais
ágil do que o público para atender às necessida-
des do mercado do ensino superior brasileiro. No
período de 1997 até 2003, enquanto o setor pú-
blico conseguiu abrir 85 mil novas vagas em uni-
versidades gratuitas, o setor privado ofereceu 603

mil novas vagas.
No mundo todo,

é uma novidade o
conceito de que o
setor privado deve,
em larga escala,
complementar es-
forços do setor
público no que se
refere ao ensino su-
perior.

A explicação é
simples. Com a am-
pla difusão de in-
formação, especial-
mente por meio da
internet, e com mer-
cados globalizados,
a "deselitização" do
ensino superior pas-
sou a ser uma ne-
cessidade. Um país
simplesmente não
consegue se manter
competitivo se ape-
nas a elite concluir
a graduação em

uma faculdade. E os governos têm orçamentos
e agilidade limitados quando comparados ao
setor privado.



Os Estados Unidos e a Inglaterra estão passan-
do pelo mesmo processo que o Brasil: mais alunos,
por mais tempo na escola, tendo de pagar, eles
mesmos, pelo custo de sua educação. Universida-
des com fins lucrativos, às vezes com capital aberto
em Bolsa de Valores, conseguem responder de ma-
neira mais eficiente às necessidades do mercado.

No caso dos Estados Unidos, metade dos estu-
dantes do ensino superior já tem mais de 25 anos, o
que faz com que os cursos noturnos ganhem cada
vez mais espaço no país. Na Inglaterra, o governo
discute com a sociedade formas de fazer o ensino
superior crescer mais rapidamente do que o dinhei-
ro público permite, também com ajuda do setor
privado.

No Brasil, cerca de 40 instituições de ensino su-
perior já acessaram o mercado de capitais por meio
do uso de Fundos de Investimento em Direitos
Creditórios (FIDCs). A abertura de capital em Bol-
sas de Valores, sem dúvida, será um processo mais
demorado. De qualquer forma, a Veris Educacional
(mantenedora das marcas Ibmec - Instituto Brasilei-
ro de Mercado de Capitais do Rio de Janeiro e Belo
Horizonte, Faculdades IBTA e Faculdade de Direito
Evandro Lins e Silva), por exemplo, já foi fundada
como uma S.A. e dentro das regras do novo merca-
do da Bovespa.

Sendo assim, com capital privado com custos
e prazos cada vez mais favoráveis por meio do re-
cente acesso do setor ao mercado de capitais, fica
muito mais fácil para as instituições de ensino su-
perior concentrarem seus esforços na melhoria da
qualidade do ensino, adequação da oferta de vagas
e cursos em relação à demanda, modernização da
infra-estrutura, capacitação do corpo docente, além
da profissionalização da gestão. Ou seja, as institui-
ções de ensino terão mais recursos para garantir a
satisfação de seu cliente: o aluno.
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