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Os últimos anos foram marcados por um significativo aumento da inclusão social promovida 
pelo setor privado de ensino superior. Assumindo a função que o setor público se mostrou 
incapaz de atender, as instituições privadas são responsáveis pela matrícula de mais de dois 
terços de todos os alunos pertencentes às classes C e D no ensino superior brasileiro. 
 
No início dos anos 1990, somente a elite socioeconômica chegava ao ensino superior (as 
classes A e B representavam 92% de todo o corpo discente do setor). Atualmente, a classe A 
representa 23,3%, mas parou de crescer há quatro anos. A classe B, com 48,7% deste 
alunado, continua a maior representante do ensino superior privado, mas apresenta 
crescimento de 29,3% nos últimos quatro anos, bem inferior ao crescimento da classe C, que 
cresceu 53% no mesmo período. 
 
Hoje, a classe C já representa 22,1% dos alunos do ensino superior privado. A classe D tem 
ainda apenas 4,6% das vagas, mas acumula crescimento de 95,3% nos últimos quatro anos. 
Se as taxas de crescimento forem mantidas na mesma proporção, no ano de 2012 já teremos 
mais pessoas das classes C e D no ensino superior privado do que das classes A e B. 
 
O fenômeno do crescimento das faixas sociais mais baixas já impacta o modelo de negócios 
das instituições. As faculdades que possuem menores valores de mensalidades apresentam, 
em média, taxas de crescimento bem superiores às instituições mais caras: as instituições que 
cobram mensalidades abaixo de R$ 450 cresceram 76% nos últimos quatro anos. Já aquelas 
com valores superiores a R$ 600 aumentaram apenas 12% no mesmo período. 
 
Mais de 1,5 milhão de alunos com renda familiar inferior a cinco salários mínimos estudam no 
ensino superior atualmente. Isso impôs modificações em toda a estrutura do setor e está 
exigindo que as universidades adaptem o ensino para agregar valor a pessoas que chegam do 
ensino médio, em muitos casos, semialfabetizadas, capazes de ler um texto, mas incapazes de 
interpretá-lo na mais simples acepção do termo. 
 
O crescimento do número de estudantes de baixa renda no ensino superior era um fato já 
esperado por todos, devido aos seguintes fatores: a) o valor médio das mensalidades no setor 
privado caiu muito de 1996 a 2009 (de R$ 840 para R$ 457 em valores já deflacionados) e; b) 
o governo criou o ProUni, que vem beneficiando aproximadamente 100 mil estudantes por 
ano. No entanto, ainda temos uma demanda reprimida de mais de 1 milhão de jovens que 
saem do ensino médio a cada ano e que não possuem renda suficiente para cursar uma 
instituição privada. 
 
A queda do número de estudantes com maior poder aquisitivo pode ser explicada, em parte, 
pela significativa diminuição da taxa de natalidade nesse segmento da população. A previsão 
do IBGE aponta para uma redução ainda maior da taxa de natalidade nas classes econômicas 
A e B nos próximos 10 anos. 
 
É possível interpretar os números relativos à renda do estudante brasileiro sob duas óticas. A 
primeira, mais conservadora, mostra a queda no número de alunos de maior renda e, 
portanto, menor expansão. A outra, mais empreendedora, mostra o enorme potencial do 
mercado de educação de preço baixo. 
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