
O CUSTO DOS SERVIÇOS
EDUCACIONAIS

A
educação no Brasil sempre foi envolvida por duas
crenças básicas: a primeira é de que se trata de
um direito do cidadão e um dever do Estado; a
segunda é de que ela não deve ser ofertada pela

iniciativa privada, nos processos de mercado, visando ao lucro.
Essas crenças foram levadas ao extremo do debate ideológico
e contribuíram para que houvesse uma barreira em tratar a
produção dos serviços educacionais, considerando aspectos
econômicos típicos da instituição privada, como custo,
produtividade, preço e lucro.

A Constituição Federal do Brasil, entretanto, estabelece
que a educação é facultada à iniciativa privada mediante
autorização e fiscalização pelo Poder Público. Isso quer dizer
que o preconceito ideológico sobre a participação da empresa
privada na oferta de educação não tem respaldo na
organização política do País. Uma vez colocado na
Constituição que os serviços educacionais serão ofertados
conjuntamente pelo setor público e pelo privado, não cabe
mais rejeitar a tal "mercantilização da educação", expressão
pejorativa utilizada pelos adversários da iniciativa privada
para diminuir e criticar a participação da empresa particular
na produção de educação no País.

O preconceito, que até hoje cerca o exame da oferta de
educação com considerações econômicas, faz com que pouco
se saiba sobre custos e preços no setor. Este artigo pretende
discutir tais temas, por entender que a nobreza da educação
e seu caráter humanístico não a eximem de defrontar-se com
questões de ordem econômica, sobretudo, em um País no
qual o ensino superior é provido em dois terços pela iniciativa
privada.

CUSTO, VALOR E PREÇO

De saída, é necessário deixar claras algumas definições sobre
expressões fartamente utilizadas com conotações, às vezes
diferentes da sua precisão técnica, no âmbito da análise
econômica. Três dessas são custo, valor e preço que, neste
artigo, terão o significado que adiante se esclarece.

Custo pode ser entendido como o conjunto de gastos em
que a instituição incorre para produzir e colocar no mercado
os serviços educacionais. Valor é o grau de utilidade que o
aluno atribui ao serviço, segundo sua própria lógica de juízo.
Preço é quanto o estudante paga pelo serviço recebido.

A oferta de serviços educacionais pela iniciativa privada
será tão mais eficiente e útil à sociedade quanto mais se
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conhecerem os aspectos econômicos inerentes à produção
de tais serviços. A boa gestão operacional da educação requer
que se conheçam os custos, o valor e o preço, que se saiba
medi-los e que se desenvolva sensibilidade para entender a
sua importância e as conseqüências sobre os agentes
envolvidos: a instituição e o aluno.

Para fins didáticos, dividimos os custos totais da educação
em três partes: custos de produção, tributos e lucro.

Os custos de produção envolvem, basicamente, salários
docentes e administrativos, materiais e serviços de manu-
tenção, gastos administrativos e de operação e depreciação da
infra-estrutura física. A esses custos são adicionados os tributos
e o lucro empresarial para a obtenção dos custos totais da oferta
dos serviços. Em uni primeiro momento, o preço a ser cobrado
do aluno resulta de uma equação simples: é o quociente da
divisão dos custos totais pelo número de alunos pagantes.

Vale lembrar que, no Brasil, o conjunto dos tributos
incidentes sobre a oferta de serviços educacionais gira em
torno de 20% do preço final cobrado, não considerando, nesse
percentual, os encargos fiscais sobre os salários que são
contabilizados como custo de mão-de-obra. Se admitirmos,
como hipótese, que a taxa de lucro destinada a remunerar o
investimento deva ficar ao redor de 10% do preço final, temos
que dois terços das receitas totais devem ser o limite máximo
a ser gasto com os custos de produção propriamente ditos,
tal como definido no parágrafo anterior. O resumo ficaria da
seguinte forma:

Se o lucro é o resultado das receitas totais menos os custos
de produção e os tributos, a primeira questão que emerge é:
como são formadas as receitas totais? Em economia, se diz que
as receitas totais são o resultado do preço multiplicado pelas
quantidades. No caso do setor educacional, seria o resultado
da anuidade média multiplicada pelo número de alunos. Em
um mercado que opera em regime de concorrência, o preço é
dado pelo mercado, de forma que a empresa é aceitadora de
preço; isto é, ela não define por quanto o seu produto será ven-
dido, limitando-se a aceitar o valor que é dado pelo mercado
no livre jogo de oferta e procura.

Se aceitarmos que, na educação, os preços das anuidades
são dados pelo mercado, e sobre eles a instituição privada nada
pode fazer a não ser aceitá-los, decorre que os custos devem se
limitar aos preços de mercado. Dizendo de outra forma, os cus-
tos de ofertar serviços educacionais têm como limite o valor da
anuidade que os alunos se dispõem a pagar.

Nesse sentido, a gestão de custos deveria ter uma regra
simples: tomada a receita total que a instituição pode obter,
que é resultado da anuidade média multiplicada pelo
número de alunos, 20% devem ser destacados para o
pagamento de tributos, 10% para a remuneração do

empresário, e os 70% restantes devem destinar-se ao
pagamento dos custos de produção dos serviços, já incluída
a depreciação do capital. A sugestão, então, é que a insti-
tuição se valha de uma tabela de parâmetros (veja abaixo).

VIABILIDADE ECONÔMICO-FINANCEIRA
Todo o raciocínio, até então desenvolvido, parte da suposição
de que a instituição de ensino seja aceitadora de preço, não
tendo ela própria condições de estabelecer o preço da anuidade
sem o risco de evasão dos seus alunos. Apenas nos mercados
que operam em regime de monopólio, o ofertante, de um
bem ou serviço, tem o poder de definir o preço sem ver a
fuga do seu cliente, já que esse não dispõe de alternativa, a
não ser adquirir o bem ou serviço do monopolista em questão.

Em boa economia, afirmamos que, a rigor, no monopólio
não existe um "preço" propriamente dito, porquanto "preço"
é uma expressão monetária de um produto que surge a partir
do livre jogo da oferta e da procura em um mercado no qual
haja grande número de produtores e grande número de
compradores. Ainda no monopólio, a empresa pode
simplesmente produzir, apurar os custos de operação,
acrescentar seu lucro e estabelecer o valor a ser cobrado do
cliente; esse, sem alternativa, acaba se submetendo àquele
preço que, no fundo, nada mais é do que uma espécie de
tarifa.

Aceitas as premissas do mercado concorrencial, a
viabilidade econômico-financeira passa, fundamentalmente,
por uma eficiente gestão de custos, isto é, oferecer os serviços
educacionais com custos totais iguais ao limite permitido pela
tabela de parâmetros. Como os custos de produção podem
ser divididos em três grandes grupos, sendo o grupo um os
"salários e encargos totais", o grupo dois os "demais custos
de produção dos serviços" e grupo três a "depreciação do
capital", a viabilidade econômica da instituição depende de
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FINANÇAS

uma única condição: que esses
chamados "custos de produção" não
superem o limite de 70% das receitas
totais, conforme a nossa hipótese.

Em conclusão ao nosso raciocínio,
o gestor deve ter como diretriz básica a
"atenção com os custos", por isso que é
a administração de custos o único
caminho para alcançar resultados
positivos nos balanços. Na hipótese
aventada, a instituição privada é mera
aceitadora de preço, não tem domínio
sobre suas receitas e o máximo que pode
conseguir para elevá-las é conquistar o
maior número possível de alunos e
reduzir as vagas ociosas por turma.
Haveria, a princípio, a possibilidade de
a instituição aumentar o número de
alunos, criando novas vagas e/ou
aumentando o número de alunos por
turma. Todavia, essa possibilidade só se
viabilizaria se houvesse excedente de
demanda sobre a oferta nas classes
sociais de alunos em condições de
financiar sua própria educação, o que
não é o caso do Brasil, onde as pesquisas
mostram que o número de concluintes
do ensino médio está aumentando nas
classes D e E, que não podem arcar com
o financiamento da sua própria
educação.

A hipótese de aumentar o número
de alunos por turma parece ser a mais
vantajosa do ponto de vista econômico,
sobretudo, porque, praticamente, não
implica o aumento de custos. No
entanto, essa hipótese sofre a limitação,
absurda, dada pelos parâmetros de
avaliação de cursos nos termos da
legislação em vigor. Certamente, há
concordância geral de que um pequeno
aumento do número de alunos por
turma não traria qualquer prejuízo à
qualidade do ensino ofertado. A título
de ilustração, um aumento de apenas
10% no número de alunos por turma
em todas séries dos cursos traria um
expressivo contingente de estudantes
para a escola, sem provocar aumentos
de custos; pelo contrário, isso poderia
permitir alguma redução no preço
médio das anuidades ou aumento de
salários docentes.

Todavia, a legislação ou os parâme-
tros pedagógicos estabelecem limites à
ação do gestor educacional ao limitar o

número máximo de alunos por turma.
Além disso, há limitação imposta ao
gestor vinda das exigências sobre o
regime de trabalho de docentes, que fixa
para a instituição a carga horária de
cada professor dentro e fora da sala de
aula. Ou seja, para cada hora/aula ofer-
tada diretamente ao aluno, há uma
dada carga de horas que o professor
deve exercer fora de sala, levando a ins-
tituição a gastar com salários e encargos
um número de horas significativamente
maior do que o número de horas/aula
em sala, sobretudo, a carga horária de-
dicada ao estudo, pesquisa e preparação
de aulas.

No caso do ensino superior, pode-
se questionar qual a lógica de um
sistema que obriga ao aluno pobre pagar
a sua educação embutindo no preço das
anuidades um quinto do seu valor para
custear os tributos e mais um percentual
para financiar pesquisas obrigatórias
nas instituições privadas. Na prática,
isso significa simplesmente inviabilizar
o ingresso na universidade dessa
enorme massa de brasileiros concluintes
do ensino médio, sob o argumento de
que esse é o único modelo possível de
oferta de ensino superior.

"A BOA GESTÃO
OPERACIONAL DA

EDUCAÇÃO REQUER QUE
SE CONHEÇAM OS CUSTOS,
O VALOR E O PREÇO, QUE
SE SAIBA MEDI-LOS E QUE

SE DESENVOLVA
SENSIBILIDADE PARA

ENTENDER A SUA
IMPORTÂNCIA E AS

CONSEQÜÊNCIAS SOBRE
OS AGENTES ENVOLVIDOS:

A INSTITUIÇÃO E O
ALUNO"

A "atenção com custos" implica o
controle do limite máximo de horas que
a instituição pode pagar, conforme
estabelecido na tabela de parâmetros.
Um problema, que deriva da fixação de
um número máximo de horas docentes

que a instituição pode pagar, é que os
serviços educacionais a serem ofertados
e a sua qualidade acabarão dependendo,
basicamente, das receitas efetivamente
ingressadas no caixa. Dizendo de outra
forma, em uma região em que as anui-
dades médias sejam baixas e o contin-
gente de alunos que podem pagar seja
pequeno, de forma a não haver excesso
de demanda, o nível da educação ofere-
cida será baixo. Uma outra forma comu-
mente usada para contornar este pro-
blema é a redução dos "salários-hora
médios" pagos aos docentes, o que
termina por também prejudicar o nível
e a qualidade da educação ofertada.

Outro aspecto importante da gestão
de custos refere-se aos gastos com
materiais, manutenção e operação da
infra-estrutura física. O tamanho desses
custos depende do tamanho, da quali-
dade e da sofisticação dos prédios, bi-
bliotecas, salas de aula, laboratórios,
equipamentos, móveis e outros itens
que compõem a infra-estrutura dedica-
da ao ensino, pesquisa e extensão.
Considerando que o quanto pode ser
despendido com tais custos também
está limitado na tabela de parâmetros,
a qualidade da infra-estrutura física
acaba sendo a expressão desse limite.

Para uma instituição em que tais
custos devem ser baixos, a in f ra -
estrutura acaba por ter de ser modesta,
muitas vezes, até mesmo precária.
Acrescente-se que os itens que a com-
põem sofrem um desgaste natural, que
é contabilizado como depreciação,
portanto, também um custo a ser
coberto pelas receitas da instituição; e
para que a depreciação não ultrapasse
o limite previsto na tabela de parâme-
tros, o valor do investimento em ativos
físicos não deve elevar-se além do limite
permitido pelo tamanho das receitas
totais. No fundo, é o próprio tamanho
da receita efetiva da instituição que vai
determinar o tamanho e a qualidade da
infra-estrutura a ser construída para
suportar as atividades de ensino, pes-
quisa e extensão.

Um ponto que vale lembrar é que o
montante gasto pela instituição privada
na implantação de todo o complexo
escolar, sobretudo os investimentos em
infra-estrutura, só pode vir de duas
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fontes: capital próprio dos sócios ou
capital de terceiros. Em ambos os casos
é necessário que se considere o custo
financeiro, calculado a partir de uma
dada taxa de juros sobre o valor dos
investimentos. Esse custo financeiro,
quer os recursos venham dos sócios ou
de terceiros, deve ser computado como
um custo a ser coberto também pelas
receitas ingressadas no caixa da institui-
ção. Quanto maior o valor dos investi-
mentos, maior será o encargo financeiro
embutido nos custos totais e esse é
outro item que deve ser limitado na
tabela de parâmetros.

A idéia geral por trás da proposta
de se administrar custo a partir da tabela
de parâmetros é que a instituição bus-
que a sua viabilidade econômica enten-
dendo que, qualquer que sejam as
receitas totais efetivamente ingressadas,
ela tem de limitar os custos de produção
a 70%, no caso da nossa hipótese, sobre
as receitas. Seria esse o único caminho
para garantir um lucro empresarial,
sendo a receita total o que é, qualquer
que sejam as circunstâncias. Destaque-
se que não é uma estratégia de gestão
fácil de ser implementada, seja pelas
exigências legais e do mercado, seja
porque primeiro a instituição implanta
sua estrutura, monta seus cursos,
contrata docentes com salários previa-
mente fixados, oferece os serviços e
espera o aluno para, só a partir daí, saber
se seu planejamento se viabilizará ou
não. Na prática, tudo acaba dependen-
do, em muito, da capacidade dos
empreendedores em fazer o planeja-
mento certo e antever, com alto grau de
acerto, as realidades do mercado.

IES

A gestão de instituição de ensino
privado, no Brasil, recebe uma
interferência da legislação e dos órgãos
reguladores que colocam os gestores em
uma espécie de "camisa-de-força".
Compete ao governo a fiscalização da
educação, com vistas à busca da quali-
dade na oferta de ensino. Para cumprir
o seu papel, o governo tem dois cami-
nhos : avaliar a qualidade do produto da
educação ou avaliar o processo de
produção dos serviços educacionais.

Avaliar o produto significa aferir a

qualificação dos egressos. Avaliar o
processo significa examinar os meios
pelos quais se faz educação, ou seja, as
condições institucionais como infra-
estrutura, corpo docente, proposta pe-
dagógica, etc. Se a avaliação se concen-
trar no produto, quer dizer, na
qualificação do egresso, as instituições
disporão de mais liberdade na deter-
minação e gestão dos meios para a ofer-
ta de uma boa educação. Já se a avalia-
ção se concentrar nos meios, no proces-
so, dependendo das exigências que
forem estabelecidas, as instituições
acabarão vestindo uma "camisa-de-
força", verão sua margem de manobra
reduzida pelos "padrões de qualidade"
fixados nos documentos oficiais de
avaliação e, portanto, perderão graus de
autonomia sobre gestão de custos e
sobre a capacidade de criar e inovar na
oferta de ensino.

"SE TOMARMOS OS
PADRÕES DE QUALIDADE
ATUALMENTE VIGENTES,

DEFINIDOS NOS
INSTRUMENTOS DE

AVALIAÇÃO DOS CURSOS
DE GRADUAÇÃO NO

BRASIL, UMA INSTITUIÇÃO
QUE DESEJASSE OBTER A

NOTA MÁXIMA,
CUMPRINDO TODAS AS

EXIGÊNCIAS DE TAIS
PADRÕES, TORNAR-SE-IA

INVIÁVEL
ECONOMICAMENTE"

Se tomarmos os padrões de
qualidade atualmente vigentes, defini-
dos nos instrumentos de avaliação dos
cursos de graduação no Brasil, uma
instituição que desejasse obter a nota
máxima, cumprindo todas as exigências
de tais padrões, tornar-se-ia inviável
economicamente. Como exemplo, há
cursos em que as exigências de regime
de trabalho docente e titulação estabe-
lecem que pelos menos a metade do
corpo de professores trabalhe em regime
de tempo integral e seja composta de

mestres e doutores, qualquer que seja o
tipo de instituição, aí incluindo aque-
las que não têm por missão a reali-
zação de pesquisa. Se admitirmos que
essas exigências são sinônimos de
excelência, temos aí uma contra-
dição: se for excelente não será viável
economicamente; para ser viável, não
pode ser excelente.

A questão é que os formuladores
dos chamados "padrões de qualida-
de" para a avaliação dos cursos e das
instituições não consideram os fa-
tores econômicos envolvidos na
oferta de educação superior. Esse
"ideal de qualidade" passa a ser uma
utopia, visto que desconsiderar as
restrições econômicas, no âmbito da
educação pública e da privada, sig-
nifica criar um modelo incapaz de ser
sustentado pelo País.

Temos, então, duas opções: ou se
faz apenas uma avaliação do produto,
deixando para as instituições a auto-
nomia na gestão dos seus processos,
ou se faz uma avaliação mista que
examine tanto o produto quanto o
processo. No caso de se adotar a ava-
liação mista, como ocorre atualmente
no Brasil, não se pode desconsiderar
as restrições econômicas nem limitar
a criatividade das instituições e, muito
menos, deixar de considerar as enormes
diferenças regionais em um país das
dimensões do Brasil e a própria iden-
tidade de cada instituição definida em
seu projeto institucional.

No final de tudo, o desafio presente
hoje na educação privada no Brasil é
como conseguir a viabilidade econô-
mico-financeira e, ao mesmo tempo,
cumprir as exigências e determinações
do modelo oficial de avaliação. Todavia,
esse é um falso desafio porque, confor-
me afirmamos, está assentado em uma
incompatibilidade. O desafio correto
deveria ser o de como ter uma insti-
tuição economicamente viável ofere-
cendo, simultaneamente, uma educa-
ção de qualidade.
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