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Educação Levantamento do Valor mostra que dez das maiores instituições do país 
faturaram R$ 1,7 bi em 2002 

Muita gente já enriqueceu com a educação, afirma o ex-ministro Paulo Renato de 
Souza 

Passados cinco anos desde a aprovação da Lei de Diretrizes e Bases da educação, que 
permitiu a criação de escolas com fins lucrativos, começa a revelar-se um novo e 
atraente ramo de negócios no país, o do ensino superior. Segundo a consultoria Ideal 
Invest, que presta serviços de assessoria e investimentos em educação, já há 180 
empresas em operação no setor.  

Um levantamento feito pelo Valor com instituições privadas de ensino superior - 
reunindo escolas com e sem fins lucrativos - mostra que as dez grandes faturaram R$ 
1,7 bilhão em 2002. A maior delas, a Unip, com 88 mil alunos, teve receita bruta de 
R$ 675 milhões. A pesquisa utilizou dados fornecidos pelas instituições e, em alguns 
casos, estimou a receita com base no número de alunos e na mensalidade média, sem 
descontar bolsas de estudo concedidas e inadimplência. As instituições, mesmo as sem 
fins lucrativos, são obrigadas a publicar balanço até o dia 30 de abril de cada ano. 
Algumas publicam em veículos de grande circulação, outras não. Cabe à Receita 
Federal fiscalizar o negócio.  

Especialistas estimam que o retorno médio na atividade varia de 20% a 35%. O dado 
vale para um universo bem mais amplo do que as 180 escolas declaradas com fins 
lucrativos. Segundo o Ministério da Educação, existem no país 1.208 instituições de 
ensino superior privadas, incluindo com fins lucrativos, sem fins lucrativos, 
comunitárias, confessionais e filantrópicas.  

O faturamento desse conjunto de empresas, triplicou desde 1997, e atingiu R$ 10,5 
bilhões em 2002. Deve subir para R$ 12 bilhões neste ano, segundo a Ideal Invest. A 
expansão corrobora a expectativa de que, em um futuro não muito distante, essas 
instituições se profissionalizem e abram o capital, lançando ações na Bolsa de Valores.  

Nos Estados Unidos, universidades começaram a lançar ações em Bolsa na década de 
90. A primeira foi a DeVry, em 1991, que hoje vale US$ 1,29 bilhão no mercado 
americano. E as ações têm mantido forte valorização (ver gráfico). O Apollo Group tem 
o maior em valor de mercado: US$ 7,5 bilhões. Desde junho de 2001, o Apollo 
associou-se ao grupo mineiro Pitágoras para explorar as potencialidades que enxerga 
nesse mercado no Brasil.  

Até 1997, a estrutura burocrática da educação dificultava ao extremo a abertura de 
escolas superiores, proibia o lucro e não permitia que as empresas privadas da 
educação tivessem patrimônio.  

"Essa estrutura ficou anacrônica", diz o ex- ministro da Educação Paulo Renato Souza, 
que operou a mudança. Com a massificação do ensino médio, a demanda por cursos 
superiores aumentou muito e continuará crescendo. Sem recursos para atender à 
demanda, o governo FHC optou por estimular a organização do mercado privado, 
permitindo que mais escolas surgissem. Em 1997, havia 1,9 milhão de estudantes no 



ensino superior - 58,4% deles em escolas privadas. Em 2001, eram 3 milhões - 69% 
deles em escolas privadas. A previsão é que chegue a 10 milhões em 2010.  

O mercado de ensino privado convive com dois modelos: o de ensino de excelência, 
que foca nas classes A e B, e o de escala, voltado para as classes C e D. O crescimento 
do segundo grupo tem sido muito rápido e é por aí que a expansão deve continuar. A 
questão, agora, é como financiar o pagamento das mensalidades (ver abaixo). Além, é 
claro, de melhorar a qualidade de ensino.  

"O mercado da educação está em transformação. A participação do setor privado tende 
a crescer no Brasil, como tem ocorrido nos EUA", afirma Claudio Haddad, um dos 
sócios do Ibmec Business School. Haddad acha que os dois modelos - de excelência e 
de escala - são viáveis.  

Mas a concorrência no setor está longe de ser perfeita. "Universidade filantrópica é 
concorrência desleal. Nós vamos investir entre 10% e 15% da receita em bolsas de 
estudo em 2003, em troca de prestação de serviço à comunidade, e não somos uma 
entidade filantrópica", afirma João Carlos Di Genio, dono da Unip. A instituição não tem 
fins lucrativos. "Reinvestimos o nosso lucro", afirma o mais bem sucedido empresário 
do ramo, que planeja colocar R$ 1 bilhão nos próximos cinco anos em suas escolas e 
no seu canal de TV, a CDI, que terá programação didática.  

Di Genio não reclama sozinho. Além de atacar as entidades ditas filantrópicas, donos 
de universidades discordam também dos centros universitários, que surgiram a partir 
de uma portaria do então ministro Paulo Renato. Os centros não precisam investir em 
pesquisa e, enquanto uma universidade tem de manter pelo menos 33% de mestres e 
doutores em tempo integral em seus quadros, os centros funcionam com 10%. 
"Centros universitários, ainda por cima filantrópicos, conseguem cobrar uma 
mensalidade 16% mais baixa", diz Di Genio, que acusa algumas dessas instituições de 
praticar dumping. "Depois elas vão ter de aumentar o preço", afirma, apontando para 
escolas do Rio. "Não sou contra a expansão, mas com controle", diz.  

Durante o governo FHC, a Receita Federal apertou o cerco em torno das instituições 
privadas. Chegou a aplicar multa no valor de R$ 90 milhões em uma delas, que, 
evidentemente, recorreu e tem seu nome resguardado pelo sigilo fiscal. A Receita 
verificou que a escola mantinha fábrica de móveis, gráfica e outros negócios, todos sob 
o guarda-chuva "filantrópico" da instituição.  

As instituições sem fins lucrativos também têm imunidade fiscal sobre o patrimônio, a 
renda e serviços. Mas, para isso, não podem remunerar seus dirigentes pelos serviços 
prestados. Gerência e chefia interna estão livres dessa regra e, muitas vezes, são 
ocupadas por familiares e pessoas próximas aos dirigentes e fazem retiradas mensais. 
Outra forma de remuneração é a locação de imóveis de propriedade do dirigente, 
muitas vezes com aluguéis bem acima do preço de mercado.  

Oliver Mizne, da Ideal Invest, acredita que em cinco anos o panorama da educação 
superior será outro. E o "provão" ajudará a filtrar esse mercado, dizem especialistas. 
Os alunos tendem a ficar mais exigentes e, assim como os empregadores, observarão 
o desempenho dos cursos no "provão" antes de escolher.  

Por enquanto, ainda há forte resistência entre as escolas sem fins lucrativos para 
mudar de modelo. O próprio Di Genio afirma que a mudança não é interessante. "Não 



valeria a pena. Mantemos convênios com instituições estrangeiras que só são possíveis 
porque não visamos ao lucro", afirma. O professor, como gosta de ser chamado, 
acredita que seu crescimento agora não se dará mais na graduação, mas na produção 
de pesquisa e na pós-graduação. "Quero investir na formação de mestres e doutores. 
Esse é o bom mercado agora". Di Genio mostra que tem o faro afiado. Pegou a onda 
inicial do curso pré-vestibular, com o Objetivo, entrou no ensino médio e fundamental 
com colégios próprios e conveniados e atende hoje a 395 mil estudantes, só na rede 
Objetivo, fora a Unip, onde 92 mil alunos se matricularam neste ano.  

"Não vamos mais conseguir crescer na graduação, porque a inadimplência está ficando 
muito alta", afirma. E esse é um problema que tende a se agravar. Afinal, a grande 
demanda por cursos superiores vem exatamente das classes C e D, que pagam a 
mensalidade com mais dificuldade.  

A inadimplência é uma reclamação recorrente entre empresários do setor. Gira em 
torno dos 30% durante o ano e cai para 8% quando a matrícula tem de ser refeita. "A 
chave desse processo é a empregabilidade", diz Claudio Haddad. Quanto mais 
qualificada for a mão-de-obra, melhores empregos para os alunos haverá. Mas, sem 
crescimento da economia, a equação não fecha.  

O ex- ministro Paulo Renato aposta que esse mercado ainda mudará muito. Por isso, 
aguarda apenas o término da sua quarentena, no fim deste mês, para abrir as portas 
de uma consultoria, a Paulo Renato Souza Consultores. "As possibilidades são grandes 
nessa área. Muita gente já enriqueceu com a educação, fazendo até de conta que não 
tinha fins lucrativos", diz . Roberto Leal Lobo, ex-reitor da USP, também vê futuro na 
educação privada. Depois de três anos como reitor da Universidade Mogi das Cruzes 
(SP), ele abriu, em 1999, a Lobo & Associados.  

Uma das primeiras tendências, ainda muito incipiente, é a profissionalização da gestão. 
A maioria das instituições surgiu de cursinhos familia res, que cresceram e se 
transformaram em faculdades. Das dez maiores empresas levantadas pelo Valor, 
apenas uma, a Universidade Guarulhos, tem como reitor uma pessoa que não era o 
fundador e que já trabalhou como administrador em empresas em outros setores.  

Problemas de sucessão e acesso a financiamento também deverão estimular a 
profissionalização e a migração de empresas hoje sem fins lucrativos para a estrutura 
com fins lucrativos. Algumas já contrataram consultorias para montar a nova 
estratégia.  

Lobo acha que se sairá melhor quem souber escolher um nicho de atuação e, entre 
estes, os que estiverem fora das grandes cidades. "Os pais têm muito medo de enviar 
os filhos para os grandes centros", diz ele. A Universidade Paranaense, por exemplo, 
optou por esse caminho. Com unidades em Cascavel, Umuarama, Toledo, Paranavaí, 
Guaira, Cianorte e Francisco Beltrão, alcançou 21.558 alunos em 2002. "Fomos os 
desbravadores da região e depois que viramos universidade afugentamos a 
concorrência", afirma o vice-reitor Carlos Eduardo Garcia.  

A Unip também cresceu assim. Dezesseis dos seus 28 campos estão fora de São Paulo, 
sempre instalados nas cidades onde já existem o colégio ou o cursinho Objetivo. "Os 
pais se sentem mais seguros, pois já nos conhecem", afirma Di Gen io.  



Mas, os analistas prevêem que o mercado passará por um período de consolidação. Em 
meio a tantas escolas, muitas, principalmente em grandes centros onde a concorrência 
é acirrada, acabarão se fundindo.  

A Universidade Garulhos, por exemplo, quer aumentar de 17 mil a 25 mil o número de 
alunos. Segundo o reitor Alexandre Estolano, sem um número mínimo de 20 mil 
alunos, a instituição perde para as maiores. "Ou você ganha musculatura, ou deixa de 
ser player."  

O marketing ajuda. Segundo dados do Ibope Monitor, a Unip, por exemplo, investiu 
em mídia R$ 28,6 milhões em 2002. Esse volume corresponde a metade dos 
investimentos em mídia feitos por um banco como o ABN Amro no ano passado.  
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