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Como as pequenas instituições de ensino superior podem ganhar vida nova e resistir ao 
assédio dos grandes grupos 

 

  
Elas compõem 82% das faculdades privadas em 
funcionamento no país, são responsáveis por 
levar a graduação superior até as pequenas 
cidades do interior e criar cursos técnicos 
especializados nas diferentes necessidades 
regionais do Brasil. Ao todo, as instituições de 
ensino superior com menos de dois mil alunos 
abrigam quase 900 mil estudantes e respondem 
por uma em cada quatro matrículas ativas em 
instituições de ensino superior. 
 
Tradicionais, reconhecidas e muitas vezes 
centenárias, as pequenas faculdades 
vislumbram uma abrupta mudança no cenário 
econômico que ameaça engoli-las, integrando-
as às estruturas de grandes grupos econômicos. 
De acordo com as previsões do consultor 

econômico e especialista em gestão de faculdades Ryon Braga, o cenário mais provável é que
das pouco mais de duas mil pequenas faculdades que existem hoje só 1,4 mil continuem de
portas abertas em cinco anos e, no prazo de uma década, apenas 16 grandes grupos 
controlem 80% das matrículas em instituições privadas de ensino superior. 
 
"Neste exato momento há US$ 2,5 bilhões nas mãos de grandes redes de ensino destinados a
compras e aquisições. O que estas redes esperam é apenas encontrar o melhor momento para 
fazer ofertas por pequenas e médias faculdades com boa localização e potencial de
crescimento e comprá-las", diz Ryon Braga. 
 
O fenômeno descrito por Braga é percebido no mercado desde 2007, com a entrada mais
volumosa de recursos estrangeiros no mercado interno e abertura de capital das instituições
de ensino na Bovespa. Um dos bichos-papões das aquisições no Brasil é o grupo Anhanguera,
que ganhou musculatura ao emitir papéis na bolsa paulista em 2007. Só nos primeiros 12
meses após abertura de capital, a Anhanguera abocanhou 17 pequenas instituições e até o
final de 2011 deve completar sua 50ª compra.  A estratégia do grupo o levou, via aquisições, a 
saltar de 40 mil alunos em 2007 para 140 mil três anos depois. Outro gigante com dinheiro em 
caixa para compras é a rede Anhembi Morumbi, que conta com recursos do grupo americano
Laureate, sócio da rede educacional brasileira desde 2005. 
 
A mudança no cenário econômico pode ser percebida no número de registros de instituições
privadas em funcionamento. Segundo o Ministério da Educação, esse número apresentou alta
de 13% em 2003, 8% em 2004 e foi perdendo fôlego até apresentar registro negativo (-1,3%) 
em 2008.  Para Ryon, os dados confirmam a tendência de menos faculdades em
funcionamento no país e o fortalecimento dos grandes grupos. 
 
"As pequenas instituições têm uma dificuldade crescente em competir em preço e estrutura
com as grandes redes, são mais impactadas pela regulação do MEC e têm menor capacidade
de resistir a ondas de inadimplência ou processos trabalhistas", analisa Ryon. 
 
Para compreender quais são as principais dificuldades que afetam a competitividade das
pequenas instituições num cenário hostil, o Sindicato das Entidades Mantenedoras de
Estabelecimentos de Ensino Superior de São Paulo (Semesp) realizou, ao longo de dois meses,
uma pesquisa inédita com instituições de até dois mil alunos para mapear quais pontos elas
consideram mais críticos ao seu modelo de negócios. Ao todo, 11 principais problemas foram

 



apontados (veja box abaixo). De longe, a regulação do Ministério da Educação aparece como
ponto mais crítico. 
 
Burocracia, forte ingerência, excesso de regulamentação, critérios questionáveis de análise da
qualidade do curso e regras que dificultam a vida das pequenas instituições foram os itens 
mais repetidos pelos diretores e presidentes das instituições com até dois mil alunos ouvidos
na pesquisa. Antonio Carlos Vilela Braga, vice-presidente do Centro Universitário Paulista 
(Unicep), na região de São Carlos, faz coro às críticas apontadas na pesquisa do Semesp.
 
"Hoje nosso maior problema são as regras do MEC. Uma faculdade com 60 alunos tem que
cumprir as mesmas regras de um grupo com dez mil alunos. Toda faculdade, por exemplo,
deve possuir um portal educacional que atenda a uma lista de requisitos. Isto tem um custo 
único, tenha a faculdade quantos alunos tiver, o que, na prática, penaliza as pequenas", diz
Braga. 
 
O vice-presidente da Unicep critica ainda os critérios que o MEC determina para avaliar a
qualidade dos cursos. Na opinião de Braga, os critérios favorecem mais uma vez os grandes
grupos e pressionam as pequenas faculdades a adotar sempre as mesmas disciplinas, o que
diminui a liberdade dos gestores de cursos e acaba por penalizar a criatividade e diversidade
na montagem de projetos pedagógicos. Para Braga, as atuais regras favorecem a formação de
um "oligopólio" no setor educacional e penalizam as instituições que criam cursos adaptados
para as realidades específicas das regiões em que atuam, uma vez que o MEC só valorizaria 
em exames como o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade), que integra o
Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, um núcleo mínimo de disciplinas. 
 
O diretor de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, Paulo Roberto Wollinger, 
reconhece parte das críticas, mas rebate que as regras da pasta visem favorecer grandes
grupos privados. "O ministério, de fato, possui algumas regras rígidas, mas elas existem
dentro de um contexto que visa assegurar aos alunos a qualidade dos cursos superiores no 
Brasil", diz Wollinger. 
 
Para o professor, exigências como biblioteca, portal educacional e professores com mestrado e
doutorado visam dar credibilidade às instituições de ensino e motivá-las na busca da 
excelência educacional. Wollinger afirma ainda que parte das dificuldades das pequenas
faculdades está no modo como são administradas e não na regulação do MEC.
 
"O ministério criou processos informatizados e online para facilitar o trâmite de pedidos de
novos cursos, análises de qualidade da grade curricular e sistema de denúncias de faculdades
que oferecem vagas sem ter a homologação do MEC. Tudo isso visa diminuir a burocracia. Só
no ano passado autorizamos 830 novos cursos, o que é um volume elevado e demonstração
de que atuamos com agilidade", diz Wollinger. 
 
A diretora financeira da Faculdade Network, Tânia Cristina Bassani, que mantém menos de
dois mil alunos em seu campus na região de Sumaré, interior paulista, diz que parte das
exigências do MEC são, de fato, necessárias e concentra suas críticas no método de 
ranqueamento das instituições. 
 
"A criação de rankings é um grande dificultador para as pequenas faculdades, que têm mais
dificuldades em exibir grandes instalações. Além disso, é uma forma inócua de medir a
qualidade do ensino, pois não leva em conta a realidade de cada região do país", diz Tânia. A
diretora, no entanto, afirma que, além de reclamar do MEC, as pequenas instituições podem
reagir cuidando melhor da qualidade de seus cursos. 
 
"Se você tiver excelência no que faz, oferecer o melhor curso em sua região para seus
estudantes, isto manterá sua instituição atraente e mais competitiva do que grandes grupos,
que muitas vezes fazem mais marketing do que ações concretas para melhorar a qualidade de
ensino", afirma. 
 

 
 



 
 
 
 
 

Pesquisa aponta insatisfação com o MEC 

A pesquisa realizada pelo Semesp junto a instituições de ensino 
superior com até dois mil alunos no Brasil apontou uma lista de 
11 principais problemas que as próprias faculdades reconhecem 
como obstáculos à sua atividade econômica. De longe, o item 
mais citado pelos pesquisados foi a regulação do MEC. Na 
pesquisa, diretores e presidentes de pequenas faculdades 
consideram injusto terem que obedecer às mesmas regras que 
grandes grupos. Também aparecem de forma recorrente na 
pesquisa queixas contra burocracia, inconstância nas regras do 
ministério e dificuldades em obter respostas claras e rápidas dos 
órgãos reguladores. 
 
Além dos aspectos regulatórios, aparecem como fatores de risco 
para o bom desempenho das pequenas faculdades a dificuldade 
de planejamento e gestão, a acirrada concorrência, a 
inadimplência dos alunos e os elevados custos trabalhistas. Veja, 
ao lado, a lista dos 11 itens elencados pela pesquisa como 
desafios para as instituições de ensino superior: 

1- Regulação do MEC 
Excesso de regulamentação, burocracia, ingerência excessiva, 
igualdade de regras para instituições diferentes. 

2- Planejamento e organização 
Problemas com retrabalhos, administração muito centralizada, 
abertura de cursos em que a escola não tem tradição, pouco 
controle de custos e má qualidade no planejamento dos 
investimentos. 

3- Concorrência 
Guerra de preços entre as faculdades deixa o custo médio de 
uma mensalidade abaixo do ideal e marketing agressivo das 
grandes redes que dispõem de farta verba para publicidade. 

4- Inadimplência 
Elevado número de alunos que não honram os pagamentos e má 
gestão da carteira de inadimplentes. 

5- Custos 
Impostos elevados e dificuldade de cortar custos com ganhos de 
escala. 

6- Recursos humanos 
Dificuldade em recrutar bons profissionais e fidelizar professores 
competentes. 

7- Captação de alunos 
Pouco financiamento estudantil, evasão escolar e dificuldades em 
atrair alunos trabalhadores que possuem baixa remuneração. 

8- Turmas e vagas 
Turmas reduzidas e poucos cursos realmente atrativos para os 
alunos. 

9- Comunicação 
Pouca verba para marketing e comunicação com a comunidade. 

10- Alunos 
Ingresso de alunos despreparados e excesso de estudantes 



trabalhadores. 

11- Falta de linhas de financiamento 
Ausência de linhas de crédito com juros baixos para financiar a 
operação das pequenas faculdades. 

 
 

O que seria sem elas 

Presentes em 568 dos 873 municípios brasileiros onde há 
instituições de ensino superior, as faculdades com até dois mil 
alunos são responsáveis pela interiorização da educação superior 
no país. Num cenário sem pequenas faculdades, avalia análise 
da Hoper Educacional, estudantes de pequenos municípios 
teriam que se mudar para cidades-polo ou recorrer ao ensino a 
distância. 
 
Além disso, a existência das pequenas faculdades asseguraria a 
manutenção de cursos técnicos que atendam às necessidades 
pontuais dos mercados regionais brasileiros. Uma pequena 
faculdade na Amazônia, por exemplo, seria mais capaz de 
responder às demandas de sua região do que um curso que 
aplica o mesmo currículo em todo o país.  

Para Antonio Carlos Vilela Braga, vice-presidente da Unicep, do 
interior paulista, a consolidação das grandes redes projeta um 
cenário sombrio para a diversidade curricular. "Num mercado de 
oligopólio teríamos apenas uns poucos pacotes de cursos, com 
currículos  

 
 
Fonte: Ensino Superior, maio 2010. Disponível em: 
<http://revistaensinosuperior.uol.com.br>. Acesso em: 8 jun. 2010. 


