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Poucos setores da economia brasileira passaram por um movimento de crescimento 
comparado ao do ensino superior privado. As instituições privadas de ensino superior (IPES), 
no Brasil, foram responsáveis por uma expansão da oferta de vagas de 394% no período 
1997-2007 (média de 17,30% ao ano). É um crescimento quase sem precedentes, comparável 
apenas à oferta de serviços de telecomunicações após a privatização e de serviços financeiros 
nas décadas de 1980 e 1990. 
 
Para surpresa de muitos empresários do setor, no entanto, a demanda dos novos alunos não 
acompanhou na mesma proporção o crescimento do número de instituições, cursos e vagas. 
Em 2008, a alta foi de apenas 1,3%. Estes empresários não conseguem entender como pode 
ter estabilizado a demanda se o Brasil ainda ostenta uma das menores taxas de escolarização 
no ensino superior do mundo. 
 
A explicação para isto é muito simples: o percentual da população com capacidade de pagar 
mensalidades já está no limite e não cresce mais. Todo o restante dos milhões de jovens que 
poderiam entrar no ensino superior não o fazem porque não têm como arcar com uma 
mensalidade acima dos R$ 200,00 (hoje a taxa média é de R$ 457,00). Por isso, o setor só 
voltará a crescer quando forem ampliadas as ofertas de créditos e subsídios a este perfil de 
estudante. Até lá, o empresariado terá que se contentar com taxas de crescimento anual 
abaixo de 3%. 
 
Na prática, no entanto, o setor se comporta como se o crescimento fosse infinito. São mais de 
R$ 4 bilhões nas mãos de pouco mais de uma dúzia de compradores, ávidos por fazerem 
negócios milionários e ganharem muito dinheiro com o crescimento das instituições que 
comprarem. Crescimento que não virá na proporção esperada, para a decepção dos 
investidores atrás de lucro fácil. 
 
Esses R$ 4 bilhões estão nas mãos das quatro empresas de capital aberto do setor; de seis 
grupos americanos (três já no Brasil); cinco grandes grupos universitários de capital fechado; 
além de oito fundos de private equity. O que eles não sabem é que não há o que comprar com 
tanto dinheiro. 
 
A perspectiva do lucro fácil com a educação superior ainda persiste na mente de muitos 
empresários e investidores, pensando que o futuro repetirá o passado e que os anos de fartura 
(1997-2006) não acabariam jamais. Pois bem, acabaram. Em 2007 entraram 1.183.464 novos 
alunos no ensino superior privado brasileiro, e, em 2008, 1.198.506 - apenas l,3% amais. 
 
As taxas de crescimento acima de 25% ao ano são coisas do passado. Por outro lado, a 
concorrência aumentou muito -1.055 novos cursos e 146 mil novas vagas foram abertas no 
período. Já o número de instituições diminui de 2,03 mil em 2007 para 2,01 em 2008, já que o 
número de novas faculdades abertas por ano não consegue superar mais as que estão falindo. 
 
O gigantesco potencial de crescimento que o Brasil ainda tem no ensino superior, devido às 
baixas taxas de escolarização, é conversa para gringo e investidor desavisado. Quem conhece 
mesmo o setor sabe que o mar não está para peixe. Alguns grandes grupos, mais 
espertamente, já estão saindo de fininho, e pela porta dos fundos. 
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