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A descentralização da oferta de educação superior brasileira percebida na última década deve ser 
aprofundada nos próximos anos. Na esteira do crescimento econômico, dois fatores justificam as 
previsões de maior pulverização regional para o setor: o interesse de investidores em regiões ainda pouco 
exploradas e a promessa do Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 
Universidades Federais (Reuni), do governo federal. 

Em 1997, a Região Sudeste monopolizava 61,44% do total de instituições de ensino superior no Brasil. 
Dez anos depois, em 2006, o último levantamento do Censo da Educação Superior do Instituto Nacional 
de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) aponta que a representatividade da região 
caiu para menos da metade, 48,1%. A balança pendeu para outros Estados. A Região Nordeste foi 
disparado a que mais cresceu no período, com aumento de 307,92% no número de instituições. Em 
segundo lugar, a Região Norte cresceu 297,05%, seguida pela Região Sul (222,5%) e o Centro-Oeste 
(164,13%). No Sudeste foram abertas 540 novas instituições, o que representou crescimento de 97,64%. 

Para o professor de economia da Universidade Presbiteriana Mackenzie, Paulo Scarano, a tendência do 
padrão de crescimento de cada região deve se manter. Ele arrisca descrever o cenário de um futuro 
próximo. "No Sudeste, o número de instituições irá aumentar. No Sul, a economia está consolidada e as 
universidades irão em busca da qualidade. Na Região Norte, a falta de concentração da economia 
prejudica a chegada de novas instituições. No Centro-Oeste, o Distrito Federal manterá o destaque no 
ensino de qualidade e, por fim, o Nordeste irá somar universidades e faculdades, oferecendo 
mensalidades baixas para os alunos", descreve.  

O professor aposta ainda em outras tendências, além da graduação. "Daqui a cinco anos acredito que 
haverá um movimento em direção aos cursos de pós-graduação, que passarão pela fase da oferta 
exagerada, e, conseqüentemente, irão seguir em direção à qualidade."  

Entre os mercados emergentes, o Nordeste continua sendo o campeão. Scarano define o momento da 
região como um boom universitário. Apenas entre 2004 e 2006, foram abertas 68 novas instituições de 
ensino superior, sendo 61 privadas. O Estado com maior crescimento foi a Bahia, com 19 novas 
instituições, seguido por Pernambuco, com 12. Para o professor, a tendência é de continuidade do 
crescimento explosivo. "O Nordeste tem muito espaço para crescer, o número de instituições deve dobrar 
nos próximos anos", acredita. 

Quem olha para o cenário atual, entretanto, pode se confundir. "Com muita gente investindo no local, 
houve um grande aumento da quantidade de vagas oferecidas, mas ainda não há uma demanda por elas. 
Os Estados estão passando por um processo de expansão, mas alguns cursos podem não ter a 
quantidade de alunos desejada", diz Scarano.  

Na Universidade Federal do Recôncavo da Bahia (UFRB), criada em 2005 no município de Cruz das 
Almas, a 146 quilômetros da capital Salvador, o problema é inverso. Mesmo tendo ampliado a oferta de 
vagas de 120 em 2004, quando ainda era faculdade, para 1.420 no último processo seletivo, o reitor 
Gabriel Nacif acredita que ainda não é suficiente para atender à demanda local. "A procura por vagas é 
imensa. Nossa meta é dobrar esse número em 2010", adianta. 

Outro pólo que promete crescer é o Distrito Federal. Na opinião de Scarano, o atrativo é a oferta, de modo 
geral, de um ensino de qualidade. Segundo o Censo 2006, o local concentra o maior número de 
instituições do Centro-Oeste (75) e agregou mais nove no período 2004-2006, assim como o Mato 
Grosso. 

Com início das aulas de pós-graduação neste ano e de graduação em 2009, o Ibmec-Brasília vai 
engrossar os números da capital federal nos próximos censos. Eduardo Wurzmann, presidente da Veris 
Educacional, mantenedora das marcas IBTA, Ibmec-RJ/MG/DF, Inea e Uirapuru, confirma que a fama de 
qualidade foi um forte motivo para a abertura da nova unidade em Brasília. "Fizemos uma pesquisa 
completa e constatamos que o Distrito Federal possui uma renda per capita elevada e uma excelente 
economia de serviços", diz.  



Antes de levar suas unidades para uma nova região, o grupo analisa aspectos importantes de cada 
cidade, como o crescimento econômico e populacional, a presença de concorrentes, o número de alunos 
matriculados, a capacidade de transporte, o potencial das regiões e, no caso da aquisição de faculdades 
já existentes, o posicionamento dessas instituições. "São características que irão definir se a região nos 
interessa ou não", diz Wurzmann. Foram essas variáveis que levaram a instituição a, por exemplo, 
implantar unidades em mercados estabilizados, como Curitiba e Caixas do Sul (RS). "O Sul apresenta 
uma renda per capita elevada e um investimento grande de empresas na região, o que atrai os alunos", 
aponta. 

Região que representa apenas 5,94% das instituições de ensino superior brasileiras, o Norte do país 
ainda é motivo de divergência entre os especialistas no assunto. Visada pelo governo federal, que busca 
campi grandes, próprios para a pesquisa em universidades que oferecem cursos como agronomia, por 
exemplo, a região não é vista como terreno fértil por investidores e economistas. "Não vejo o Norte como 
uma região promissora, pois é muito grande, espalhada, não há concentração de empresas, o transporte 
é falho, não há acesso aos locais mais afastados e a demanda de professores para o ensino superior 
também é pequena", diz o professor Scarano. 

Apesar das dificuldades, o Norte se firmou como a segunda região que apresentou o maior crescimento 
no número de instituições de ensino superior entre 1997-2006. Passou de apenas 34 instituições para 135 
no período. Para o secretário da Educação Superior, Ronaldo Mota, a economia da região está em 
processo de consolidação e promete render "frutos", como a criação de universidades públicas.  

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva sancionou, no final do ano passado, o projeto de lei que cria a 
Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa). O projeto aguarda aprovação do Congresso Nacional. A 
unidade terá sede em Santarém e será um desmembramento da Universidade Federal do Pará (UFPA) e 
da Universidade Federal Rural da Amazônia (Ufra). A expectativa é levar dez mil alunos para as salas de 
aula. 

Em 2008, a Universidade Estadual do Pará (Uepa), que conta com 19 campi espalhados por todo o 
Estado, ampliou em 31% a oferta de vagas em relação ao ano anterior. A previsão da reitoria é que até 
2011 a instituição contará com mais 700 vagas e dez novos cursos de graduação. "Nossa meta é a 
consolidação dos cursos já existentes e a ampliação do acesso a cada um deles", diz Elvira Soares, pró-
reitora de graduação da Uepa.  

Os investidores, entretanto, ainda estão receosos. O presidente da Veris Educacional, Eduardo 
Wurzmann, não descarta a possibilidade de investir no local, mas revela que a região não forma seu 
público-alvo. "O perfil das instituições que já existem lá não segue nosso posicionamento e as 
mensalidades são um pouco mais baixas que as nossas." 

O valor das matrículas e mensalidades, segundo Danilo Igliori, professor de economia da Universidade de 
São Paulo (USP), é um dos principais atrativos das instituições de ensino superior situadas nas Regiões 
Norte e Nordeste. Além disso, a elevação do rendimento domiciliar do morador do Nordeste, por exemplo, 
aumentou. De acordo com dados de 2006 da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad), os 
maiores índices de elevação foram observados em domicílios da região (11,7%), onde o valor real médio 
é de R$ 1.089 - contra R$ 1.885 registrados no Sudeste. 

Outra prova de que as diferenças entre as duas regiões vêm diminuindo é um relatório do Banco Nacional 
de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES), que mediu o Índice de Desenvolvimento Social em 
todo o Brasil. Em 1995, o BNDES registrou que a desigualdade social entre o Nordeste e o Sudeste era 
de 4,5 vezes; e em 2006 o índice caiu para 2,4 vezes, o que reflete também no ensino superior de cada 
uma delas. 

Para quem achava que o crescimento do Sudeste estava consolidado, Scarano lembra que o interior, 
principalmente de Minas Gerais e São Paulo, ainda tem espaço para crescer. O motivo são as economias 
sólidas, capazes de atrair uma quantidade razoável de instituições por ano, especialmente no interior. 
Esse movimento pode ser percebido desde 1997. Naquela época, 30% das instituições do Sudeste 
estavam em capitais, contra 70% no interior. Em 2006, a distância passou para 27,6% nas capitais e 
72,4% no interior. 

Se sempre ficaram em desvantagem na região, as capitais também ainda têm fôlego para crescer, na 
opinião de Scarano. "Cidades como Campinas, Rio de Janeiro e até a própria capital paulista tiveram um 
crescimento acelerado, mas ainda oferecem espaço para novas universidades, desde que as instituições 



localizem seus nichos de mercado." 

A opinião é compartilhada por Daniela Nakaza, executiva da área de vendas da Ideal Invest, empresa que 
concede crédito universitário. "O Sul e o Sudeste ainda não estão saturados,  irão crescer muito. Temos 
uma atuação muito forte em Santa Catarina e no Rio Grande do Sul", diz.  

Há pouco, a empresa passou a investir no Nordeste brasileiro, oferecendo linha de crédito para a 
Universidade Potiguar, no Rio Grande do Norte. "Estamos estudando novas parcerias em Salvador, 
Recife e prevendo recursos para a região, que deve crescer em ritmo avançado nos próximos anos", 
aposta. 

Quanto ao Sul, Scarano discorda.  "A economia está consolidada e não há mais a necessidade de novas 
universidades na região, que já possui boas instituições de ensino superior", afirma. O número de 
instituições na Região Sul cresceu 222,5% em dez anos, passando de 120 em 1997 para 387 em 2006. 

O professor diz que em dois anos o cenário pode estar bem diferente, mas acredita que se as instituições 
procurarem regiões que possuam mercados locais consolidados e, o mais importante, investirem agora 
em uma formação de qualidade, em 2010 o número de instituições de excelência poderá estar bem 
distribuído no mapa do Brasil, e o dobro de pessoas poderá estar com um diploma na mão. 
 
Norte 
espaço para crescer 

O governo olha para a região em busca dos espaços generosos dos campi e das condições próprias para 
a pesquisa. Mas, apesar do crescimento recente, especialistas divergem quanto à capacidade de 
investimento na região.  

Crescimento de 297,05% entre 1997 e 2006* 

Centro-Oeste 
Faltam públicas 

O governo federal promete dar mais atenção para os Estados que compõem a região com menos 
instituições públicas: são apenas 18, contra 225 instituições particulares. 

Crescimento de 164,13% entre 1997 e 2006* 

Sul 

Setor consolidado 

Após intenso crescimento, especialistas consideram que o setor está consolidado na região. E acreditam 
que não deve crescer muito nos próximos anos, já que a oferta está adequada à demanda.  

Crescimento de 222,5% entre 1997 e 2006* 

Nordeste 
Oferta em dobro 

Segundo economistas, é a região mais promissora para o ensino superior. No caso das particulares, as 
mensalidades baixas garantem um bom número de alunos e podem até atrair estudantes de outras 
regiões. A elevação do rendimento domiciliar ajuda na previsão de que a oferta irá dobrar nos próximos 
cinco anos. 

Crescimento de 307,92% entre 1997 e 2006* 

Sudeste 

Demanda no interior 

Especialistas apostam em ao menos 300 novas instituições nos próximos cinco anos, para atender a uma 
população que também aumenta a cada dia. O interior paulista é apontado como o local mais promissor 

pdv
Rectangle

Text Box
Fonte: Ensino Superior, a. 10, n. 115, p. 28-31, abr. 2008.




