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Mesmo sem verba pública, a Universidade Municipal de São Caetano do Sul, instalada na 
região metropolitana de São Paulo, tem o mesmo compromisso para com a qualidade de 
ensino que as mais conceituadas instituições federais e estaduais. A afirmação é do reitor 
Augusto Minciotti, que explica que o aumento da competitividade entre universidades 
incentiva a criação de atividades e serviços voltados à comunidade para gerar receita. No 
entanto, ele critica o tratamento dado à educação pelas instituições privadas que consideram 
apenas o lucro que o aluno pode gerar, sem compromisso para com a formação do 
profissional.  
 
Além disso, Minciotti alerta para a simplificação do problema educacional brasileiro. "A 
tendência tem sido baixar o parâmetro de referência ao invés de elevar a competência para 
atingir um padrão maior", afirmou. "É como se, em uma partida de futebol, ao invés de 
melhorar a competência do atacante, se aumentasse o tamanho do gol."  
 
O reitor participou do programa "Panorama do Brasil", em entrevista aos jornalistas Roberto 
Müller, Milton Paes, da rádio Nova Brasil FM, e Nelson Tucci. Acompanhe os principais trechos 
da entrevista. 
 
Roberto Müller: O senhor dirige uma universidade municipal que tem um regime 
jurídico peculiar. Por ser uma autarquia municipal, não recebe subvenção do poder 
público. Por lei, tem de preservar excelente qualidade de ensino, número adequado 
de professores com curso de pós-graduação, com mestrado e doutorado. E compete 
com universidades privadas que cobram pouco e oferecem até brindes para que os 
alunos se interessem. Como o senhor faz para sobreviver preservando uma boa 
qualidade de ensino? E como o senhor vê o futuro da universidade, ou a privatização 
de quase todo o ensino superior no Brasil? 
 
Augusto Minciotti: Existem no Brasil, hoje, 12 universidades municipais, que são 
consequência de uma visão de alguns administradores dos poderes públicos municipais que 
num determinado momento entenderam que poderiam contribuir para facilitar a proximidade 
do ensino público superior dos seus municípios.  
 
Todas as universidades municipais vivem daquilo que arrecadam dos alunos que pagam a sua 
mensalidade. Com isso, nós ficamos realmente à altura, comparáveis, e disputamos o mercado 
como qualquer outra instituição de ensino superior.  
 
O compromisso de uma universidade municipal, assim como as federais e estaduais, é com a 
preservação da qualidade. Não faz sentido que você imagine que uma instituição de natureza 
pública, como a nossa, ainda que sem recursos públicos, se permita qualquer concessão que 
vai em detrimento da qualidade para garantir a sua existência. 
 
Roberto Müller: Não tem fins lucrativos? 
 
Augusto Minciotti: Não. Todos os recursos dela são revertidos para a própria instituição. O 
quadro, nos últimos cinco ou seis anos, se agravou dramaticamente com o aumento 
significativo da oferta de cursos de nível superior a preços competitivos. Sempre que ocorre 
uma oferta superior ao total de demanda, o que acontece? Os preços caem, na tentativa de 
conquistar mais clientes. No nosso caso, são estudantes, o que cria uma situação difícil.  
 
Particularmente, temos buscado a diversificação. Como fazer isto? Por meio de prestação de 
serviços à sociedade em geral, no âmbito da pesquisa aplicada, que é uma coisa que sabemos 
fazer bem e já fazemos há muitos anos.  
 
Nós temos 41 anos de vida, em 32 dos quais nós já fazemos pesquisa aplicada e de diversas 
naturezas, como gestão empresarial e saúde, entre outras. Enfim, é um elenco de atividades 



que permitem que tenhamos uma receita complementar que nos garanta manter um ensino de 
qualidade. 
 
Milton Paes: É interessante, por exemplo, que haja apenas 12 universidades 
municipais no País. Veja bem, é cobrada mensalidade desses alunos, o que muda um 
pouco a idéia que se tem de instituição pública. O corpo docente é concursado, a 
exemplo das estaduais e das federais? Não tem subsídio do governo, mas é uma 
instituição pública. Tem concurso para entrar, mas o aluno paga mensalidade.  
 
Augusto Minciotti: Nas universidades municipais, tanto na nossa quanto nas outras, todos os 
funcionários são empregados públicos. Existe o emprego público, existe o concurso para os 
funcionários. Existem poucos cargos que são de livre provimento. Os professores são todos 
concursados. 
 
Nelson Tucci: Engessa um pouquinho? 
 
Augusto Minciotti: Engessa um pouco. Mas não é só isso. O ente público — e nós somos o 
ente público, e não recebemos o dinheiro que nos espera — só pode fazer o que a lei prevê, 
diferentemente do ente privado, que faz tudo aquilo que a lei não proíbe. Essa é uma diferença 
fundamental. Qualquer iniciativa nossa tem de ter uma previsão legal. Evidentemente, é um 
dificultador, mas temos conseguido conviver com isso de forma a realmente poder garantir a 
qualidade com diversificações de atividade.  
 
No caso de São Caetano do Sul particularmente, a prefeitura concede bolsas de estudo aos 
munícipes: isso não é exatamente subsídio à universidade, mas é a concepção de uma relação 
positiva entre a prefeitura e os munícipes que estudam na universidade. No caso de São 
Caetano, 34% são alunos de São Caetano do Sul, os outros não são.  
 
Nelson Tucci: O senhor nos disse, logo no começo, que a sua universidade tem 
compromisso com a qualidade, mas não tem compromisso com o lucro. Ou seja, o 
propósito dela não é gerar lucro, diferentemente de outros grupos, alguns dos quais 
já têm capital aberto, negociam ações na bolsa, e como tais têm de trazer 
rentabilidade a seus acionistas. Como se consegue confrontar uma situação do ponto 
de vista de empresa? 
 
Augusto Minciotti: No nosso caso, é justamente a falta de compromisso para com a geração 
de lucro, pois aquilo que seria o lucro passa a ser a nossa almofada, a nossa proteção para a 
compensação dos custos. Temos custos mais elevados por que remuneramos melhor os 
professores.  
 
Em compensação, não tenho de gerar lucro, tenho de garantir a sobrevivência da instituição, 
temos um compromisso com a qualidade, com a garantia do futuro. Nós não temos o 
compromisso de gerar lucro por ação. Então, este valor que seria o lucro por ação acaba, de 
certa forma, compensando e nos dando condições de competir no mercado.  
 
Roberto Müller: Com essas características, o senhor acha que esse negócio vai parar 
onde? O mercado parece acostumado com essa predatória competição e vai 
desovando fornadas de pessoas formadas, mas não capazes de assumir o que se 
chama de empregabilidade. O mercado vai resolver isso?  
 
Augusto Minciotti: Essa é uma atividade que nós correremos um alto risco se deixarmos 
para o mercado resolver. Isso nos remete a uma segunda colocação. Quando falamos de 
mercado, de quem que estamos falando? Quem é o cliente? Quem vê o aluno como cliente se 
beneficia do despreparo do aluno para escolher a sua oferta, o seu serviço. E há aqueles um 
pouco mais compromissados com a qualidade, que veem quem contrata o aluno como cliente e 
[veem] o aluno como um ente a ser formado. Então, de pronto já temos uma questão. Não dá 
para dizer que existe um único mercado.  
 



Existem instituições que veem o aluno como cliente, então ele tem razão sempre; vale tudo 
para satisfazê-lo. Existem outras instituições, felizmente, que identificam o aluno como um 
ente e um cidadão a ser formado; o cliente dessa instituição, na verdade, é a sociedade. É a 
sociedade que vai se beneficiar dos serviços que esse indivíduo vai oferecer depois.  
 
O assunto ganha gravidade por quê? Essas escolas que veem o aluno como cliente estão 
extrapolando um limite, o limite da oferta honesta. Não é razoável supor que o aluno, ao 
escolher a universidade, tenha competência para distinguir todos os fatores que diferenciam a 
boa da má instituição. É sabido que hoje o jovem é muito mais imaturo, ele fica mais tempo 
na adolescência. Quando ele tem de escolher qual universidade vai fazer, ele não está 
preparado. Haverá uma parcela que consegue fazer isso bem, a família orienta. Mas há um 
grande contingente de jovens cuja família não tem a experiência adequada e não está maduro 
o suficiente. Tudo isso faz com que este jovem seja tão preparado para poder decidir o que vai 
cursar quanto uma criança de três ou cinco anos está preparada para escolher com que 
produto ela deve brincar. Então, ao vender o produto para a criança, tem de ter cuidado. 
 
E é aí que eu digo que o mercado fica complicado. Isso por que ele é considerado o mercado. 
Então, se ele deixar por conta do mercado, e se entender que o mercado é esse estudante, 
nós vamos ter problemas. Ele só vai descobrir que fez a escolha errada depois, quando acabar 
o curso dele e ele tiver dificuldade para ter um bom desempenho, para conseguir um bom 
emprego.  
 
Milton Paes: O senhor deve ter um percentual, talvez, de alunos que, passado o 
primeiro ano do curso, ou o primeiro semestre, se desinteressam e iniciam um outro 
curso, muitas vezes de uma área totalmente diferente da primeira. 
 
Augusto Minciotti: Mas quando isso acontece, eu diria "que bom!". Ele perdeu pouco tempo, 
conseguiu se rearranjar rápido. O problema é quando não percebe isso em tempo hábil e não 
muda. Ele será infeliz. 
 
Nelson Tucci: Ele vai remendando a formação? 
 
Augusto Minciotti: Vai. E vai para a pós-graduação depois. É nesse sentido que digo que é 
preciso que os entes atuem com mais severidade. Que preservem a garantia, quero dizer, a 
oferta que não pode ser depurada só por aquilo.  
 
Nelson Tucci: Eu me coloco no lugar de um estrangeiro que chega ao Brasil e tenta 
entender o País. Ele verá, de um lado, uma necessidade de investimento forte em 
educação, para que o País cresça, se desenvolva e concorra com países europeus e 
outros. De outro lado, o estrangeiro verá uma bagunça generalizada. Dá a impressão 
de que os conselhos estaduais e o Ministério da Educação não dão conta de resolver 
isso. Caberia um marco regulatório para começar a organizar efetivamente a 
educação do Brasil? 
 
Augusto Minciotti: A idéia de marco regulatório é importante. Existem regras, leis e normas 
que são suficientes para que se consiga garantir uma boa qualidade de ensino. O que está 
faltando é mais no âmbito do Conselho Federal, no Conselho Nacional de Educação. O 
Conselho Estadual de Educação consegue acompanhar mais porque o número de universidades 
que ele tem para acompanhar é um número menor. 
 
Milton Paes: Isso se dá em São Paulo ou nos demais estados? 
 
Augusto Minciotti: Em São Paulo. Não tenho visto nos outros estados. Quando se vai para o 
ensino privado, ele está por conta do Conselho Nacional de Educação. 
 
Milton Paes: É mais pulverizado? 
 



Augusto Minciotti: É mais pulverizado. Aí está o problema. Há um desequilíbrio entre o 
universo a ser controlado e os recursos para controlá-lo. A legislação e o conjunto de normas 
existem.  
 
Roberto Müller: Então não faltam leis? 
 
Augusto Minciotti: Não. Quero dizer, não é considerado um marco regulatório no sentido de 
quando você vai fazer uma concessão de um serviço público, que em última instância, é o que 
acontece com a educação. O ensino privado existe para complementar o que o Estado não 
pode fazer.  
 
Milton Paes: Então o serviço é essencial? 
 
Augusto Minciotti: É absolutamente essencial. A discussão agora é o que está acontecendo. 
É bagunça. De fato, nós vivemos um momento muito confuso em que a grande vantagem, o 
grande fato que ocorreu foi a desmistificação de que a iniciativa privada não objetivava lucro 
no ensino superior. Pronto, isso não tem mais.  
 
Nelson Tucci: É um negócio como outro qualquer? 
 
Augusto Minciotti: Sim, é um negócio como outro qualquer. A partir daí, vão começar a ser 
notadas as discrepâncias. Então você vê hoje, por exemplo. A própria imprensa escrita, ela já 
começa a ter a sua atenção despertada para o tipo de oferta com a qual as instituições de 
ensino costumam atrair os seus alunos. Isso já começa a chamar a atenção.  
 
Os próprios acionistas dessas empresas, à medida que elas estão na Bolsa de Valores, 
começarão também a fazer alguma pressão.  
 
Nelson Tucci: A cobrar resultados. 
 
Augusto Minciotti: A cobrar resultados. Eu entendo que haverá um rearranjo desse quadro e, 
inevitavelmente, o estado, particularmente a União, por meio do Conselho Nacional de 
Educação, deverá atuar com mais firmeza. 
 
Roberto Müller: Será que nós, sociedade, não estaremos sucateando perigosamente 
uma nação de jovens que se formarão e serão maus profissionais? 
 
Augusto Minciotti: Olha, eu lamento ter de afirmar isso, mas isso que você falou é uma 
verdade. Nós estamos abrindo mão de uma condição que é absolutamente necessária no 
mundo globalizado. Um dia o poder já foi de quem tinha terra. Depois, o poder foi de quem 
tinha arma. Depois, o poder foi de quem tinha dinheiro. Hoje, o poder é de quem tem 
conhecimento e de quem têm informação. Não se discute mais isso. Quem não tiver o domínio 
do conhecimento, nesse mundo globalizado, vai virar figurante eternamente.  
 
E quanto mais passado o tempo, mais difícil será tornar-se protagonista. Então, existe a 
necessidade de que nós façamos uma ação à qual a cultura brasileira é um pouco avessa.  
 
A tendência tem sido baixar o parâmetro de referência ao invés de elevar a competência para 
atingir um padrão de referência maior. Então, simplifica-se tudo: dá-se cota para aquele que é 
mais desfavorecido, ao invés de melhorar o ensino dele lá atrás. E isso é o que deveria ser 
feito para que ele tivesse condição e competência para, ao chegar na universidade, ele a fazer 
bem. Essa é uma simplificação.  
 
A gente simplifica os problemas, quer dizer, é como se em uma partida de futebol alguém 
achasse que deveria fazer mais gol, porque o público gosta de gol, e para isso, ao invés de 
melhorar a competência do atacante, se aumentasse o tamanho do gol. É isso que nós temos 
feito, e assim nós não vamos sair desse rolo.  
 



Mas nós vamos viver com o incremento disto, com os resultados disso, que tem um efeito 
retardado. Quer dizer, aquela decisão do jovem despreparado vai ser percebida depois de 
quatro anos, na grande maioria dos casos: isso dá uma idéia do tempo de reação. Então, você 
tem razão: sim, nós vamos pagar um preço muito alto por essa despreocupação. 
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