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O crescimento da classe C pres-
sionou ações do governo como a
criação do Programa Universi-
dade para Todos (Prouni), o que
ajudou a alavancar a expansão
das matrículas nas instituições
de ensino superior privado no
início dos anos 2000. Atual-
mente, porém, a expansão do
setor vem perdendo força. Da-
dos do Sindicato das Mantene-
doras de Estabelecimento de
Ensino do Estado de São Paulo
(Semesp) mostram que, se
mantidas as condições atuais,
não será possível atender a meta
do novo Plano Nacional de Edu-
cação (PNE), que está em dis-
cussão no Congresso, de elevar
a taxa bruta de matrícula na
educação superior para 50% e a
taxa líquida para 33% da popu-
lação de 18 a 24 anos. O Brasil
evoluiu na taxa de escolarização
líquida no ensino superior, sain-
do de 9% de matrículas na po-
pulação de 18 a 24 anos em 2003,

para 13,8% em 2008. “Mas ain-
da é menor do que países como
México, Chile, Turquia”, afirma
Rodrigo Capelato, diretor exe-
cutivo do Semesp. “Sem o Prou-
ni teríamos uma estagnação to-
tal do setor”, completa.

Os dados de expansão de
matrícula do setor de 1996 a
2003 — época em que o governo
passou a incentivar o cresci-
mento das faculdades privadas
—, eram 14,37% ao ano. Esse
número caiu para 9,32% de
2002 a 2005. E chegou a um
crescimento de 3,89% de 2005 a
2009. Sem o Prouni, que foi lan-
çado em 2004, o crescimento
médio das matrículas a partir de
2005 seria de 2,5% ao ano.

A expectativa da entidade é
que até 2013, o ensino superior
atinja 6,4 milhões de matrículas,
um aumento de 25% em relação
aos dados de 2009, 5,1 milhões. O
crescimento das entidades priva-
das será maior, de 31,5%, che-
gando a 5 milhões de alunos ma-
triculados, contra 3,8 milhões em
2009. “Esta é uma expectativa

pessimista, que considera apenas
as variáveis de crescimento eco-
nômico do país, bem como a pro-
jeção de aumento da população
de 18 a 24 anos”, explica. “Na ve-
locidade atual não conseguiría-
mos atender em dez anos nem a
metas do primeiro Plano Nacio-
nal de Educação (2001-2010),
que determinava 30% de jovens
de 18 a 24 anos na faculdade.”

Capelato calcula que, todos os
anos, cerca de 1 milhão de jovens
que terminam o ensino médio
não continuam os estudos no
país. “Se considerarmos a po-
pulação de 25 a 35 anos em con-
dições de cursarem o ensino su-
perior, temos mais 12 milhões
de jovens”, diz. A maior parte
desse público está fora das fa-
culdades por conta de falta de
condições. Atualmente, 50%
das vagas do Prouni não são
preenchidas. “Temos de fazer
como nos EUA, onde o aluno
tem bolsa para custear não só o
valor do curso, mas outras ques-
tões como alimentação, trans-
porte e livros, finaliza”. ■

Brasil está longe de atingir
metas do ensino superior
País tem 13,8% de jovens de 18 a 24 anos na faculdades; objetivo é chegar a 33%

BOLETIM FOCUS

Mercado aumenta previsão para a inflação
e diminuiu a de crescimento da economia
O mercado financeiro mantém a expectativa de elevação da inflação em
2011. De acordo com o boletim Focus, a estimativa para o IPCA aumentou
de 5,88% para 6%. A estimativa para a taxa básica de juros voltou a cair
na percepção dos analistas e investidores de mercado, de 12,50% para
12,25% ao ano. Já a previsão de crescimento da economia caiu de 4,03%
para 4%, a mesma projeção para a expansão da produção industrial.

TRIBUTOS

Governo confirma decreto que eleva
nível de impostos sobre bebidas
O governo publicou ontem no Diário Oficial da União o decreto que
aumenta o Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), o PIS e a
Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins) para
água mineral, refrigerante e cerveja. O texto corrige os preços referência
que servem de base de cálculo para esses tributos. O aumento médio na
tabela de referência de custos foi de 15%, segundo a Receita Federal.
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O custo do acesso à internet em-
presarial no Brasil varia até 650%
entre os Estados, de acordo com
estudo divulgado ontem pela Fe-
deração das Indústrias do Estado
do Rio de Janeiro (Firjan). O aces-
so por modem DSL custa em mé-
dia R$ 70,85 no país para o pacote
com velocidade de download de 1
megabyte por segundo (Mbps,
medida de velocidade de trans-
missão de dados), a mais lenta e
considerada o mínimo adequado
para uma microempresa

Para esse pacote, o menor
preço encontrado é R$ 57,40
nos estados de Alagoas e Espí-
rito Santo e o valor máximo é
R$ 429,90 no Amapá, onde a
maior velocidade disponível é
de apenas 600 Kbps. Uma dife-
rença de 652% no preço.

De acordo com a Firjan, a
internet de 100 Mbps, que é
considerada mais rápida e ade-
quada para grandes empresas,
só é oferecida amplamente ao
mercado empresarial em 13 das
27 unidades da Federação.

ESTADO CUSTO

DE NORTE A SUL

Comparação do preço de acesso 
com velocidade de 10 Mbps 
mostra que custo tem alta 
variação entre os estados, em R$
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Ministro Paulo Bernardo diz

“Na velocidade atual
não conseguiríamos
atender em dez
anos nem a metas
do primeiro Plano
Nacional de Educação
(2001-2010), que
determinava 30%
de jovens de 18 a
24 anos na faculdade

Rodrigo Capelato,
diretor executivo do Semesp

Divulgação

Taxa de jovens no
ensino superior no

Brasil é menor que no
México, Turquia e Chile

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo,  29 mar. 2011, Primeiro Caderno, p. 14.
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