
expansão da economia tem feito o País encarar a 

falta de investimento público na área de educação 

e, agora, corre atrás do prejuízo para evitar o que 

já se convencionou chamar de apagão de mão de 

obra. O Brasil vive, atualmente, da "mão para a 

boca" para preencher a oferta de postos de trabalho nos mais 

variados segmentos, principalmente de vagas mais qualifica-

das. A dificuldade, porém, criou oportunidades de negócios 

para as empresas que decidiram assumir a dianteira na oferta 

de vagas para a formação superior. Só na semana passada, dois 

grupos de educação foram às compras. O lance mais ousado foi 

dado pelo grupo Anhan-

guera, de São Paulo, que 

adquiriu a rede Uniban 

por R$ 510 milhões (leia 

mais na página 63). 

Também a Kroton 

Educacional anunciou 

sua terceira aquisição 

este ano. A empresa 

adquiriu a União Sorri-

sense de Educação, em 

Sorriso, em Mato Gros-

so, por R$ 7 milhões. 

Antes a Kroton havia 

arrematado a Faculdade 

Atenas Maranhense, no 

Maranhão, e a União, em Ponta 

Grossa, no Paraná, em operações 

que somaram R$ 32 milhões. A 

empresa avalia, ainda, outras 34 

oportunidades de compra. 

Atualmente, a educação supe-

rior movimenta R$ 28 bilhões por 

ano no País, com 2.160 instituições 

privadas, três vezes mais do que 

nos anos 1990. Grande parte dessa 

expansão é fruto do investimento 

maciço feito principalmente por 

grupos financeiros que entraram no 

controle das universidades, com a 

desregulamentação do setor em 1998. 

Das 15 maiores instituições de ensino 

no País por faturamento, nove têm a 

participação de fundos, explica Ryon 

Braga, presidente da Hoper Consultoria 

em Educação, do Paraná. "Eles ajudaram 

a aumentar o número de universitários 

de 1,8 milhão, em 1998, para os atuais seis 

milhões de alunos", diz Braga. 

A maior parte dos grupos privados bus-

cou escala com fusões e aquisições, amplian-

do a oferta de vagas para as classes C e D. Um 

dos fatores decisivos para o maior acesso A ut
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to, é incapaz de suprir a carência por mão 
de obra especializada de nível superior 
que existe hoje em áreas como energia, 
petróleo e tecnologia. Outra falha grave 
que parece longe de ser resolvida é a 
quantidade de alunos carentes que não 
conseguem acessar o ensino superior. O 
governo criou mecanismos que auxilia-
ram o acesso dos alunos de menor poder 
aquisitivo com a oferta de crédito educati-
vo mais barato de programas como ProU-
ni e Fies, mas ainda insuficiente. Segundo 
o consultor Braga, embora esse tipo de 
política seja importante, o contingente de 
bolsistas representa apenas 10% das vagas 
no ensino superior privado. "E muito 
baixo, comparando-se com outros países, 
como Colômbia ou Chile, onde o crédito 
público representa mais de 40% das vagas 
em instituições privadas", diz Braga. 

O Plano Nacional de Educação prevê 
que até 2020 o País tenha dez milhões 
de universitários, mas o poder público 
não consegue preencher esse espaço, 
ainda que os investimentos em educação 
tenham passado de 3,9% do PIB em 2000 
para 5% em 2009. A distorção incomo-
da até mesmo os empresários do setor 
privado. "E um absurdo que o País gaste 
tanto com universidades públicas que vão 
atender somente os alunos que puderam 
custear escolas privadas de boa qualida-
de", diz Vandyck Silveira, do Ibmec. 
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Text Box
Fonte: Istoé Dinheiro, São Paulo, ano 14, n. 729, p. 60-63, 28 set. 2011.




