
INSTITUIÇÕES

Censo reflete fusões
Cai o ritmo de crescimento de novas instituições, mas o segmento continua a
se expandir, impulsionado principalmente pelas aquisições no setor particular

Ocrescimento das instituições
de ensino superior brasi-
leiras ficou próximo a zero
em 2007. Apenas 11 novas

instituições apareceram no sistema,
passando de 2.270 instituições em 2006
para 2.281 em 2007, o que representa
aumento de 0,48%. No período ante-
rior, de 2005 para 2006, o crescimento
havia sido de 4,8%. Mesmo que peque-
no, o aumento continua a se basear nas
instituições particulares, que ganharam
dez novas unidades de acordo com da-
dos do último levantamento do Censo
da Educação Superior, de 2007.

Segundo a diretora de estatísticas
educacionais do Instituto Nacional de
Estudos e Pesquisas Educacionais Aní-
sio Teixeira (Inep), Maria Inês Pestana,
os números comprovam a tendência
de concentração do segmento. "Caiu
o número absoluto de instituições,
mas na verdade elas estão se unindo",
analisa. Realmente, em 2007, ano do
levantamento do Censo, ocorreram
pelo menos 18 fusões e aquisições de
instituições de ensino superior (veja
matéria na página 46).

A região Nordeste, alvo de diversas
operações de compra recentes, foi a que
apresentou o maior número de novas
instituições em 2007. A região passou
de 412 instituições em 2006 para 422
em 2007. Por outro lado, na região
Sul houve redução de 12 instituições,
passando de 387 em 2006 para 375
em 2007. A região Sudeste manteve
um número estável, ficando com l .095
instituições em 2007, sendo que no ano
anterior eram 1.093.

Apesar das pequenas diferenças de
crescimento ou redução de instituições,
as regiões mantiveram suas relações
de participação no cenário nacional. A
região Sudeste continua concentrando

a maior parte da oferta de ensino supe-
rior no país, com 48% do total. A região
Nordeste, aposta de crescimento do
segmento nos últimos anos, aparece em
segundo lugar com 18,5% do total. Em
seguida vêm a região Sul, com 16,4%
das instituições de ensino superior do
país, o Centro-Oeste, com 10,9% do
total e a região Norte, com 6,1%.

As instituições privadas continuam
a responder pela maior parte da oferta
do ensino superior no Brasil, sendo
responsáveis por 89% das instituições
de ensino superior brasileiras. A con-
centração nas áreas urbanas também
continua a ser uma realidade: o corres-
pondente a 64% de toda a oferta está
em capitais. E as faculdades, escolas e
institutos também prevalecem, repre-
sentando 72% do total. Apesar disso,
as universidades foram as que mais
cresceram de 2006 para 2007, passan-
do de 178 para 183, o equivalente a
um crescimento de 2,8%. Os centros
universitários cresceram 0,8% e as
faculdades 0,3% no mesmo período.

No Estado de São Paulo, o número de
instituições de ensino superior chegou a
547 em 2007, sete instituições a mais do
que no ano anterior. Desse total, 496 são
instituições particulares e 51 públicas.

Segundo projeções do Sindicato das
Entidades Mantenedoras de Estabeleci-
mentos de Ensino Superior no Estado de
São Paulo (Semesp), o Estado deve che-
gar a 612 instituições em 2009, sendo
559 particulares e 53 públicas. A partir
dessa previsão, estima-se que o número
de instituições no Brasil cresceu 111%
nos últimos nove anos, enquanto em
São Paulo o crescimento foi de apenas
64%. Mais um indício da estabilização
do crescimento, já que o Estado é pre-
cursor de tendências a serem seguidas
por outras regiões do país. •
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