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Para especialistas, instituições menores não têm mais como sustentar estratégia de baixar 
mensalidades  
 
Após dez anos de quedas consecutivas, o valor das mensalidades das faculdades no país 
registrou aumento, de acordo com levantamentos realizados pela consultoria especializada em 
educação Hoper e pelo Semesp, sindicato que reúne as instituições de ensino superior de São 
Paulo.  
 
Essa mudança de cenário foi motivada pelas pequenas e médias faculdades que 
interromperam a guerra de preços com os grupos consolidadores de ensino, que entraram no 
setor com mensalidades baixas. "Para concorrer com as grandes, as instituições de ensino de 
menor porte baixaram as mensalidades, absorveram custos e quebraram ou tiveram que ser 
vendidas", disse o consultor Ryon Braga, sócio da Hoper. "Elas chegaram no seu limite. Não há 
mais espaço para essa estratégia de absorver a inflação e baixar os preços", complementou 
Rodrigo Capelato, diretor executivo do Semesp.  
 
Segundo levantamento da Hoper, o valor mediano das mensalidades das faculdades 
presenciais caiu de R$ 665,15 em 2000 para R$ 481,77 no ano passado. Porém, neste ano, as 
mensalidades aumentaram para R$ 500,11.  
 
O Semesp detectou essa viradas nas mensalidades já no ano letivo de 2010, quando o tíquete 
médio dos cursos de graduação presencial e de ensino a distância aumentou 26%, chegando a 
R$ 464 - patamar semelhante ao cobrado em 2004. "Com a decisão de aumentar preços, 
muitas faculdades repassaram as perdas registradas no passado. Por isso, há esse aumento 
expressivo de 26%", explicou Capelato.  
 
Os reajustes nas mensalidades estão sendo detectados pelos índices de inflação. Entre janeiro 
do ano passado e o último mês de maio, a inflação do segmento de ensino superior foi de 
12,5% contra 9,84% do IPCA, apurado pelo IBGE. Nos primeiros cinco meses deste ano, a 
inflação do ensino superior acumula uma alta de 7,28% - praticamente o dobro do IPCA, que 
foi de 3,71%.  
 
Ao contrário das faculdades menores, os grandes grupos de ensino conseguem repassar a 
inflação nos valores cobrados dos alunos. Na Anhanguera, por exemplo, o tíquete médio dos 
cursos presenciais aumentou de R$ 402 para R$ 450 nos últimos três anos, basicamente 
devido à reposição de inflação, segundo José Augusto Teixeira, vice-presidente de relações 
com investidores da Anhanguera, que conta com cerca de 300 mil estudantes. 
 
"Até para a Estácio, que é um grande competidor, parece que chegou ao limite essa guerra de 
preços. Com preços de mensalidades parecidas, o diferencial vai ser um ensino de boa 
qualidade", disse Rogério Melzzi, diretor financeiro e de relações com investidores da Estácio. 
"Chega um momento em que não é possível baixar mais as mensalidades. Há os custos com 
professores, imóveis e a necessidade de recuperar margens", complementou Carlos Lazar, 
diretor de relação com investidores da Kroton.  
 
Após uma década de queda no valor das mensalidades, a expectativa do setor é que há uma 
tendência de alta no setor de ensino superior. "O MEC está promovendo uma série de 
exigências como, por exemplo, contratação de mais professores doutores e adaptações nas 
instalações de cursos de ensino a distância. São medidas que encarecem o custo das 
mensalidades", lembrou José Loureiro, chefe de operações da Laureate no Brasil, dona da 
Anhembi Morumbi, entre outras faculdades. 
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