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As instituições de ensino privadas começam a ver nova realidade nas salas de aula. O aumento 
da renda tem impulsionado o número de estudantes emergentes em busca de formação 
acadêmica, de olho em um futuro promissor, o que amplia os negócios do ensino privado. A 
perspectiva das empresas é adotar novas maneiras para atender a esse perfil maior de 
interessados em vagas no ensino superior pago, com parcelamentos e opções de crédito, para 
evitar inadimplência. 
 
Hoje, os filhos de operários não apenas sonham com o ensino superior, como estão cada vez 
mais inseridos dentro das universidades brasileiras. A nova classe média, que melhorou sua 
qualidade de vida nos últimos anos e passou a atuar mais como consumidora, também cresce 
dentro das instituições de ensino.  
 
De acordo com pesquisa realizada pelo Data Popular, o número de universitários brasileiros da 
Classe D cresceu de 3,6 milhões, em 2002, para 5,8 milhões, em 2009. Esse novo perfil de 
estudantes que ingressam nas faculdades faz com que muitas instituições criem medidas que 
facilitam a inclusão dentro das salas de aula. 
 
Em pesquisa realizada em 2002, a classe A representava 25% dos estudantes matriculados em 
instituições de ensino superior, enquanto a classe D tinha apenas 5%. Em 2009 a situação se 
inverteu: a classe A tem apenas 7,3% dos estudantes universitários, contra 15,3% da classe 
D. O número ainda não reflete a realidade de todas as universidades.  
 
O Centro Universitário FEI possui a maior parte dos alunos de classes A e B, mas a 
representatividade dos estudantes com renda per capita de até R$ 1,2 mil já é de 11%, sendo 
que eles estão concentrados no período noturno. 
 
A expansão das universidades particulares não se dá apenas no sul e no sudeste. Em alguns 
casos, o mercado do norte e do nordeste brasileiro mostram-se atrativos para a atuação de 
instituições. Recentemente, a Universidade Estácio de Sá adquiriu a Faculdade Atual da 
Amazônia, em Boa Vista, no Estado de Roraima. A instituição também conta com unidades em 
Macapá, Belém, Maceió, Salvador, Fortaleza, Juazeiro do Norte, Recife, Natal e Aracaju. 
 
De acordo com o diretor executivo de Marketing da Estácio, Pedro Graça, a expansão para o 
norte do País está só começando. "O norte e o nordeste já formam uma base muito grande da 
Estácio. Somos líderes nessas regiões, mas tem pontos em que ainda estamos buscando 
entrar, seja adquirindo instituições ou abrindo novas unidades. Um desses pontos é Manaus", 
explica.  
 
Apesar de a instituição ter em sua maioria alunos das classes B e C, a Estácio se considera 
pioneira em receber estudantes de classes mais baixas. "Nossa base é essa. Nosso principal 
trabalho é trazê-los para o mesmo patamar de conhecimento de outros alunos", afirma Graça.  
 
A Estácio tem um projeto de acompanhamento para estudantes com defasagem de formação 
em relação a outros, em um programa que não é específico para determinadas classes. 
"Temos estrutura para atender estudantes, damos aulas extras e de reforço. Sabemos das 
dificuldades deles, entendemos isso e damos condições para eles chegarem ao mesmo 
patamar que os demais. É importante, porém, ressaltar que isso não está ligado a classe 
social", afirma o executivo. "Percebemos que há um crescimento da classe D, mas evitamos 
separar os alunos por classe: separamos por conhecimento." 
 
ProUni 
 
Uma das principais ações para atrair estudantes de baixa renda a instituições de ensino 
superior é por meio da distribuição de bolsas de estudo, sejam bolsas internas ou do Programa 
Universidade para Todos (ProUni), do governo federal. 
 



"Trabalhamos dentro de dar oportunidades com programas de bolsa. Não pretendemos ampliar 
essa disponibilidade, vamos atendendo conforme a demanda, já que temos limites 
orçamentários", afirma a vice-reitora de Extensão da FEI, Rivana Basso. "Trabalhamos 
também com financiamentos. Não pretendemos partir para barateamento de cursos nem nada, 
vamos manter as políticas atuais", afirma ela. 
 
O ProUni, criado em 2004 pelo governo federal, distribui bolsas de 50% a 100% a estudantes 
que cursaram o ensino médio em escolas públicas, selecionando os futuros universitários a 
partir das avaliações do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Em troca das bolsas 
distribuídas para os alunos, as instituições ganham alguns benefícios fiscais. De acordo com 
dados do Ministério da Educação, 747 mil estudantes foram beneficiados pelo programa até o 
segundo semestre de 2010, fato que contribuiu para o crescimento das classes C e D nas 
universidades particulares do País. 
 
Fies 
 
O Financiamento Estudantil (Fies), criado em 1999, durante o governo de Fernando Henrique, 
passou por mudanças durante a gestão de Lula e, desde o fim de outubro, não exige mais a 
presença de um fiador para assinatura do contrato. O programa, que financia o valor da 
mensalidade de curso superior em até 100% para alunos de baixa renda, é visto com grande 
potencial para continuar atraindo estudantes das classes C e D às universidades brasileiras. 
 
De acordo com Pedro Graça, da Estácio, a representatividade do Fies ainda é tímida entre os 
estudantes da instituição, mas as alterações feitas pelo governo federal podem contribuir para 
o programa crescer. "Nosso perfil de consumidor ainda se assusta com crédito. Agora, sem a 
necessidade de fiador, isso deve dar uma levantada, já que a dificuldade era arranjar um 
[fiador]. O Fies não representa ainda o que poderia, mas isso deve mudar", declara. 
 
Outra alteração recente no programa foi a possibilidade de contratar o financiamento em 
qualquer época do ano. Antes, as inscrições para o Fies eram feitas apenas no fim do ano. 
Agora os estudantes podem pedir o benefício a qualquer momento, pela internet. Além disso, a 
solicitação do financiamento poderá ser feita antes de o aluno se matricular na instituição, mas 
a assinatura do contrato só será feita com a comprovação da matrícula. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 29 out. 2010, Primeiro Caderno, p. A9. 


