
N
o saguão da Bolsa de Valores
de São Paulo, o professor An-
tônio Carbonari estica o ter-
no, posa para um fotógrafo e
faz planos de estampar, ao la-

do de marcas consagradas no pregão, o
nome da Anhanguera Educacional. "Es-
tamos no verde, significa que subimos.
Fantástico", diz o empresário, recém-
chegado ao mercado financeiro, embas-
bacado com o sobe-e-desce das ações.
Carbonari está encantado e tem suas ra-
zões. Seis meses após a abertura de ca-
pital, a Anhanguera havia captado 512
milhões de reais, resultado excepcional
para uma empresa tão nova na Bolsa.

Outros dois grupos educacionais segui-
ram o mesmo caminho. O Kroton, da
rede Pitágoras, que tem entre os sócios
o ministro Walfrido dos Mares Guia,
conseguiu 479 milhões de reais. A Está-
cio Participações, controladora da Uni-
versidade Estácio de Sá, do Rio de Janei-
ro, embolsou 447 milhões. O COC, do
interior paulista, está em negociação
com os investidores. Outras tantas es-
colas estão ávidas por participar da bo-
nança financeira que o ensino superior
atravessa, nova aposta dos investidores
brasileiros e estrangeiros. "Vejo o mer-
cado de educação como um supermer-
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Grupos privados
abrem o capital no
mercado financeiro
e iniciam novo ciclo
no setor, baseado em
fusões, aquisições e
na disputa por alunos
de menor renda

cado. Estou vendendo um produto. Só
que, em vez de vender tomate, meu pro-
duto é um assento para o aluno estu-
dar", compara o economista Marcelo
Cordeiro, da Fidúcia Asset Manage-
ment, especializado em buscar investi-
mentos para o setor.

O efeito dessa onda de dinheiro novo
nas faculdades, por meio da Bolsa de Va-
lores, deve ser a concentração de mer-
cado. Anhanguera, Kroton e Estácio já
figuram entre os maiores grupos brasi-
leiros. Só a Estácio tem 185 mil alunos.
Quanto mais aplicadores atrair, mais as
faculdades e universidades terão de
apresentar resultados financeiros satis-
fatórios. Em geral, a forma mais fácil de
crescer é adquirir ou se fundir a um
concorrente. Resultado: a abertura de
capital vai levar necessariamente à con-
solidação dos gigantes do ensino. "A
concentração é um caminho sem volta.
Já aconteceu nos Estados Unidos e vai
acontecer aqui. Quem ficar de fora está
morto", prevê Cordeiro.

Os limites da mercantilização estão, para
o secretário de ensino superior do Mi-
nistério da Educação (MEC), Ronaldo
Mota, na preservação da qualidade do
ensino. "O setor privado ocupou o lugar
que o público não conseguiu ou não
quis ocupar", admite, ressaltando que,
apesar de este novo mercado se mostrar
lucrativo, cabe ao governo fazer com

A LEI DOS GIGANTES Após captar 512 milhões, a Anhanguera saiu às compras.
Em setembro último, adquiriu dois centros universitários no Centro-Oeste



que a educação não seja confundida
com mercadoria. "A Constituição diz
que o ensino é livre à iniciativa privada,
desde que cumpra as regras gerais da
Educação Nacional. Temos de avaliar e
regulamentar para que isso não se tor-
ne uma simples disputa de mercado, o
que pode fazer com que a instituição de
qualidade sofrível, com valores de men-
salidade menores, sacrifique as institui-
ções de mais qualidade. A missão agora
não é sufocar o crescimento do sistema
privado, mas garantir que ele seja feito
com controle de qualidade", afirma.

Manter o controle sobre o setor pri-
vado representa, por causa do tamanho
que as instituições particulares alcan-
çaram no Brasil, um desafio de grandes
proporções. Há, hoje, no País 2.141 es-
colas superiores privadas, que reúnem
4,4 milhões de alunos. As públicas so-
mam 257 e têm 1,4 milhão de estudan-
tes. Para o cientista político Edson Nu-
nes, presidente do Conselho Nacional
de Educação (CNE) e Pró-Reitor de De-
senvolvimento e Planejamento da Uni-
versidade Cândido Mendes, o ensino
superior expandiu-se exclusivamente

ao sabor do mercado. ESTÁGIO DE SÁ.
"O País deliberou, ou Terceiro grupo
vem deliberando, se a entrar na Bolsa
preferirmos, expandir tem cerca de
os cursos superiores 185 mil alunos
por meio do setor pri-
vado. Mas não tomou um conjunto de
outras medidas necessárias a, de um
lado, tirar vantagens dessa deliberação,
e, de outro, adequadamente administrar
suas premissas e conseqüências", anali-
sa, no estudo Desafio Estratégico da Po-
lítica Pública: o Ensino Superior Brasi-
leiro, concluído em julho deste ano.



O documento traça uma
minuciosa radiografia do
ensino superior privado no
Brasil. E mostra, por exem-
plo, que, entre 1980 e 2005,
o total de instituições cres-
ceu 145%. Nesse período, a
ampliação da rede pública
foi de apenas 16%, enquan-
to o incremento nas institui-
ções privadas foi de 189%.

Das primeiras pressões
para o surgimento de uni-
versidades privadas, quando,
em fins da década de 1960,
o número de excedentes -
candidatos aprovados no ves-
tibular, mas sem vagas nas
universidades públicas - pas-
sava dos 160 mil, até a che-
gada à bonança financeira, o
que se viu, explica Nunes,
foi a omissão do Estado. "A
administração pública brasi-
leira não quis, não pôde, ou
preferiu não dizer explicita-
mente o que fez historica-
mente, mesmo nesta quase
década e meia de social-de
mocracia com tinturas de
PSDB e PT: a deliberação de
escolher o setor priva-
do como esteio da não-
política, da não-deci-
são brasileira de expan-
dir o sistema de educa-
ção superior por esse
caminho", afirma.

Outro crítico da mer-
cantilização do ensino,
o professor Roberto Le-
her, da Faculdade de
Educação da Universi-
dade Federal do Rio de
Janeiro (UFRJ), acredita que a expansão
empresarial se dá não "como um metabo-
lismo do mercado, mas com forte indu-
ção estatal". O esteio, segundo Leher, é
principalmente o Programa Universida-
de Para Todos (ProUni), do governo fe-
deral. "O ProUni se moldou para atender
a essa expansão do setor empresarial na
educação. Em 2001, a tendência do setor
privado era de encolhimento, pois não

havia mais público de classe média para
consumir a mercadoria. Mas, desde en-
tão, o que vemos é uma forte expansão
do setor privado, estimulado no governo
Fernando Henrique e agora se alimen-
tando das bolsas do programa", explica.

Presidente do Sindicato das Entida-
des Mantenedoras do Ensino Superior
de São Paulo (Semesp) e da Instituição
Educacional São Miguel Paulista, man-

tenedora da Universidade
Cruzeiro do Sul (Unicsul),
Hermes Figueiredo também
atribui ao ProUni a sobrevi-
vência de muitas empresas
de educação superior. "Se
não fosse o ProUni e as isen-
ções de tributos que ele pro-
move, teríamos tido um
crescimento de apenas 3,5%
no ano passado, não de 7%,
como ocorreu", afirma Fi-
gueiredo. A principal vanta-
gem do ProUni é aliviar a
carga de impostos, o que
melhora os balanços das
escolas e minimiza os efei-
tos da inadimplência e das
vagas ociosas. Em 2006, na
região metropolitana de São
Paulo, o porcentual de atra-
sos no pagamento atingiu
30% dos matriculados.

Na avaliação de Ryon Braga,
presidente da Hoper, con-
sultoria especializada em
educação, a expansão das es-
colas de ensino superior
chegou ao limite e o contro-
le do mercado vai estar na
mão de poucos. "Só sobrevi-
verão, entre as instituições
de pequeno porte, aquelas
que foram focadas em um
segmento específico", prevê
Braga. "De 1996 a 2005, o
mercado de instituições pri-
vadas viveu a década da far-
tura, com 300 mil novos in-
gressantes por ano. Qual-
quer um que abrisse uma fa-
culdade ganharia rios de di-
nheiro, porque não havia
oferta e as condições eram

muito favoráveis. Hoje, o quadro é preo-
cupante", compara.

Iniciado ainda durante o regime mi-
litar, o aumento da rede privada de en-
sino superior no Brasil se deu de forma
mais acentuada em 1994, com a políti-
ca do então ministro Paulo Renato Sou-
sa de aumentar o número de vagas. O
quadro era de forte demanda reprimida
e de saturação da rede pública. Em

ESTÍMULO "Não fosse o ProUni e as isenções de tributos, teríamos crescimento
de 3,5% no ano passado, e não de 7%", diz Figueiredo, do sindicato das escolas



1996, o País tinha 922 instituições su-
periores, sendo 711 delas particulares.
Em 2006, de acordo com dados do Ins-
tituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), os
números saltaram para as atuais 2.398.

A expansão produziu, entre outros
efeitos, uma competição acirrada por
alunos. Quase sempre com prejuízos
para a qualidade do ensino ou para os
critérios de admissão. "O Fernando
Henrique abriu as porteiras para as caça-
níqueis e o Lula não as fechou. Todo
mundo sabe que falta qualidade no ensi-
no. É só olhar para os resultados dos exa-
mes da OAB", critica o professor Luiz
Roberto Castro, diretor da Faculdade
Prudente de Moraes, em Itu, São Paulo.

Castro não tem muitas expectativas de
conseguir dinheiro no mercado finan-
ceiro. "Sou pequeno, ninguém me quer."
O professor acredita, porém, que a qua-
lidade dos cursos oferecidos pelas insti-
tuições de ensino superior tende a me-
lhorar com o processo de abertura de ca-
pital. "Poderia melhorar de outro jeito
também. A disputa vai ficar ainda maior.
Em breve, o mercado vai se dividir em
grandes instituições de ensino, que se
matarão para competir nos preços, e as
pequenas de excelência", acredita.

Faculdades e universidades brasilei-
ras movimentam cerca de 15 bilhões
de reais por ano. Quando se olha o uni-
verso de alunos potenciais, vê-se que a

possibilidade de crescimento é impres-
sionante. Os matriculados no ensino
superior representam apenas 10% da
população brasileira com idade entre
18 e 24 anos. A meta do Plano Nacio-
nal de Educação, de 1998, era a de ter

ao menos 30% da população dessa fai-
xa etária no ensino superior até 2010.
Como detalha Edson Nunes, o objeti-
vo do governo federal esconde uma ar-
madilha. "O porcentual, que parecia
muito grande no início, hoje é banal.
E, atingido, não vai representar o avan-
ço que gostaríamos. Em 2010, as na-
ções do Primeiro Mundo estarão com
50% da população entre 18 e 24 anos
na universidade. Praticamente não te-
remos progredido em comparação com
outros países", afirma.

Nunes recorre a uma comparação com
o sistema americano de ensino superior
para ilustrar o que considera outra dis-
torção na universidade brasileira. "Nos
Estados Unidos, só cerca de 20% dos es-
tudantes estão em cursos universitários
com quatro anos de duração. A maioria
cursa os de dois anos. No Brasil, prati-
camente todos os alunos estão em cur-
sos de quatro anos. Deduzimos que, ou
a universidade no Brasil é uma menti-
ra, ou fazemos uma política doida. O pa-
pel da universidade é formar elites aca-
dêmicas e intelectuais, não operadores
profissionais", diz. Ele defende a revisão
dos ciclos de graduação e pós-gradua-
ção. Proposta semelhante consta do
Reuni, o programa de reestruturação
das universidades federais lançado pelo
Ministério da Educação.

O objetivo da mudança é diferenciar
cursos universitários dos de formação

CRÍTICA Segundo Edson Nunes, do CNE, o Brasil optou por expandir o ensino
superior por meio do setor privado, mas não consegue tirar proveito da opção



profissional. Mas há, dentro das univer-
sidades, setores que enxergam na pro-
posta o risco de esvaziar ainda mais os
diplomas. "Esses cursos, que seriam ter-
ciários, não universitários, deixariam o
diploma universitário ainda mais des-
valorizado. Se a formação é ruim em
quatro anos, em três, teremos forman-

dos com baixíssimo nível", critica Leher.
Na rede pública, prevê o professor da

UFRJ, o efeito seria o de alimentar mais
uma ilusão para as famílias que buscam
uma chance real de ascensão. "Os di-
plomas já foram sinônimo de progres-
so profissional e social, mas acabaram
corroídos pela inundação de graduados

no mercado sem formação adequada.
Com a proposta do Reuni, veremos
mais famílias empenhando recursos
para formar os filhos e estes, cada vez
mais, sem chances no mercado de tra-
balho", alerta.

A maior exigência do mercado quan-
to à escolaridade e ao aumento da ren-
da das classes C e D incita o apetite do
investidor estrangeiro no Brasil. Entre
os que planejam entrar no páreo estão
fundos de investimento em participa-
ções e bancos, como o Pátria, que tem
participação na Anhanguera, e o UBS
Pactuai, na Faculdade Fanor, de Forta-
leza. De acordo com Frederico Brito e
Abreu, da Advent Internacional, uma
das companhias que estudam a entrada
no setor, o maior potencial está nos cen-
tros universitários e universidades, que
têm autonomia para criar e modificar
cursos e expandir os seus planos curri-
culares. "A idéia é focar em cursos ren-
táveis, reduzir custos, oferecer mensali-
dades mais baratas e cursos de qualida-
de que garantam a empregabilidade do
aluno. Mas não queremos entrar na
atual guerra de preços", afirma.

Cordeiro, da Fidúcia, passou um ano vi-
sitando instituições, até encontrar uma
"marca", cujo nome ainda não é públi-
co, para fortalecer e injetar 300 mi-
lhões de reais, antes de levá-la à Boves-
pa. O perfil da instituição, uma rede de
40 mil alunos, com unidades em seis
estados brasileiros, com margem de lu-
cro anual de 70 milhões de reais, en-
quadra-se no objetivo comum de inves-
tidores que, num primeiro momento,
pretendem colocar dinheiro em empre-
sas "grandes e sem dívidas significati-
vas". "Tem muita faculdade no Brasil,
mas coisa grande e boa é raridade.
Umas dez, no máximo. Vejo muita por-
caria e muita gente quebrada, esperan-
do o fim", afirma Cordeiro.

Se encontrar instituições com alta ca-
pacidade de lucro não é fácil, os investi-
dores contam, ao menos, com uma par-
ticularidade favorável do mercado bra-
sileiro para quem visa o lucro. O Brasil,
aponta o estudo produzido por Nunes e
os pesquisadores do Observatório Uni-
versitário, é um dos poucos países do

RISCOS Roberto Leher, da UFRJ, acha que a criação de cursos com três anos
de duração tende a desvalorizar "ainda mais" os diplomas universitários
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