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O Brasil deve ganhar 720 novas instituições de ensino privado ainda este ano. A previsão é de um 
crescimento de 2% sobre as 36 mil escolas particulares já existentes e que geraram R$ 20 bilhões 
em receitas em 2004. Do total, 600 instituições serão só para o ensino fundamental.  
 
E o perfil do setor de educação privada no País está mudando, privilegiando os estabelecimentos 
menores, que demandam investimentos também reduzidos. Essa é a conclusão de José Antônio 
Teixeira, presidente da Federação Nacional das Escolas Privadas (Fenep) , ao divulgar as 
expectativas do setor para este ano.  
 
O presidente da associação também acredita que pode haver uma queda de 3% no segmento de 
escolas do ensino méd io, por conta de um enxugamento no número de grandes escolas, 
caracterizadas por atenderem mais de 500 alunos. Provavelmente, serão mais de mil 
estabelecimentos secundaristas que terão as portas fechadas até o final do ano.  
 
A principal razão apontada por Teixeira para esse comportamento é a tendência de os 
empresários manterem pequenos estabelecimentos de ensino no País, em função do menor valor 
de investimento. De acordo com Teixeira, o custo mínimo para uma escola de ensino fundamental 
é de R$ 200 mil, enquanto que uma escola grande, com mais de mil alunos matriculados, pode 
custar mais de R$ 700 mil. 
 
No Estado de São Paulo, a previsão para a elevação do números de escolas é maior, 3%. Segundo 
José Augusto de Mattos Lourenço, presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do 
Estado de São Paulo (Sieeesp) , cerca de 2% desse crescimento está ligado à rede de escolas 
infantis, que pode receber mais de 400 novos estabelecimentos. 
 
O aumento na concorrência, no entanto, parece não preocupar algumas escolas já existentes. 
Este é o caso de Heloísa Reuter, proprietária do Externato Aldeia , que registrou, em 2005, uma 
alta de 27% no número de alunos matriculados, em relação ao mesmo período no ano passado, 
quando a escola possuía 40 alunos. Na opinião de Reuter, o crescimento na quantidade de novas 
escolas infantis se deve ao fato de ser uma opção mais econômica para os pais que trabalham 
fora o dia inteiro, em comparação aos gastos com uma babá, por exemplo.  
 
Já, para Júlia Isaura Marques, proprietária há sete anos da escola infantil Castelo Pequeno Mundo 
, o número de alunos matriculados se manterá o mesmo, em comparação ao ano passado. A 
novidade é a ampliação do estabelecimento, resultado de uma exigência dos próprios pais das 
crianças matriculadas. “Eles me cobram a continuidade no ensino”, diz Marques, que pretende 
investir em uma nova unidade, que abrigará por volta de 240 alunos do ensino fundamental. 
 
As grandes redes de ensino também estão otimistas com o desempenho projetado para este ano. 
Para a rede Anglo , no período, é esperado um aumento de até 60% no volume de novas escolas 
contratantes do sistema. Atualmente, são 460 escolas que adotam o sistema Anglo de ensino, ou 
250 mil alunos em todo o País. Na opinião de Guilherme Faiguenboim, diretor da empresa, esse 
otimismo está ligado a uma possível melhora na economia nacional, o que deixa as escolas 
clientes mais confiantes nos investimentos. Ele espera um crescimento de 10% no número de 
alunos matriculados no ano. 
 
Além disso, Faiguenboim anuncia que a rede pretende investir cerca de R$ 5 milhões em 
programas de tecnologia direcionados ao processo de aprendizado de cada disciplina. Tal 
investimento é uma tentativa de manter a rede diferenciada de seus concorrentes. “O setor de 
escolas privadas tornou-se saturado”, diz o diretor, que também atribui essa estagnação ao baixo 
índice de natalidade registrado entre as classes altas da sociedade, cujos integrantes figuram 
como os principais clientes do setor.  



Apesar deste panorama, a Rede Pitágoras prevê um crescimento considerável no número de 
novos alunos matriculados. O total de 180 mil estudantes atualmente pode ser até 15% maior até 
o final do ano, superando o percentual de crescimento registrado no ano passado, quando a 
escola agregou 12,7% novos alunos, em relação a 2003. 
 
“A rede se nacionalizou em 2004”, conta Álvaro Luis Cruz, diretor de desenvolvimento da Rede 
Pitágoras.  
 
Juntamente com o volume de novos alunos, pode aumentar também a quantidade de escolas que 
utilizam o método Pitágoras de ensino como uma diretriz pedagógica.  
 
No ano passado, um total de 62 dirigentes de escolas particulares procurou, pela primeira vez, a 
rede Pitágoras para utilizar seu método de ensino, dos quais apenas 10% receberam permissão 
da direção da rede para compor o grupo, no que se refere às práticas pedagógicas. Somente no 
início deste ano, foram registradas 128 novas solicitações para utilizar o padrão de ensino, 
segundo o diretor de desenvolvimento da Rede Pitágoras.  
 
Um dos reflexos desse crescimento será a implantação, até o final do ano, dos cursos 
universitários na Rede Pitágoras, ainda em fase de negociação.  
 
“A verba para a expansão provém do grupo Apollo International , mantenedor da Universidade de 
Phoenix , nos Estados Unidos”, diz Cruz, que não revelou o valor do aporte.  

 
 
Leia Mais 
 
Mais verba para o ensino básico 
 
O ensino básico público pode ter mais verba a partir deste ano. Isso por que o Ministério da 
Educação está aguardando uma decisão do Ministério da Fazenda para aumentar em R$ 4,3 
bilhões o orçamento da União para as escolas básicas públicas, ultrapassando os R$ 12 bilhões 
atuais. O aporte faz parte do projeto do Fundo de Manutenção da Educação Básica e da 
Valorização dos Profissionais da Educação (Fundeb), que já foi aprovado pelo presidente Lula no 
final de março. 
 
O projeto que virou proposta de emenda constitucional pode aumentar de 18% para 22,5% a 
vinculação de impostos do governo federal para a área de educação. De acordo com Tarso Genro, 
ministro da Educação, a verba irá auxiliar os governos estaduais e municipais, que gerenciam a 
educação básica pública sem quase nenhum incentivo do governo federal. 
   
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 6 abr. 2005, Negócios, p. B1 
 


