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Foi fácil prever o fim da expansão da demanda para o setor. Bastava acompanhar os 
indicadores demográficos, de matriculados no ensino médio e de renda. Dessa forma, desde 
2001, já sabíamos que, a partir de 2005, o crescimento da demanda de ingressantes seria 
muito pequeno, quando comparado com o período de 1997 a 2003, que chegou a ser de mais 
de 150% no total. 
 
Também foi fácil concluir que muitas IES iriam passar por dificuldades a partir de 2005 e, 
inclusive, ousar prever o fechamento de algumas centenas dessas instituições. Bastava para 
isso perceber o movimento de aberturas de novas IES e do aumento do número de cursos e 
vagas, muito acima dos percentuais de crescimento da demanda. Era necessário um simples 
raciocínio para verificar que uma brutal “diluição da demanda” estava se configurando no 
horizonte das IES privadas, com conseqüente aumento da taxa de ociosidade para patamares 
insustentáveis (hoje mais de 50% das vagas do setor privado estão ociosas). 
 
Atualmente, no entanto, ocorre um movimento no setor, mais impactante do que os descritos 
acima, que não foi identifi cado nem previsto por ninguém. Trata-se da consolidação do setor. 
A consolidação aqui se refere ao movimento de ampliação, aquisição e fusão de IES, gerando 
grandes instituições que passam a concentrar boa parte do alunado do País. 
 
Do mesmo modo que ocorreu com diversos setores, como supermercados e bancos, o setor de 
ensino privado defl agra uma “corrida de gigantes” rumo a uma maior concentração de alunos 
e possibilidade de economia em escala. Os grandes grupos educacionais tornam-se maiores a 
cada dia, aumentando muito a dificuldade das pequenas IES em manterem-se competitivas. 
 
De um lado, temos as grandes IES, em permanente expansão, com o objetivo de atuarem em 
todo o território nacional. Nessa categoria, está a mantenedora da Universidade Estácio de Sá, 
com seus 180 mil alunos espalhados por 56 instituições em 11 unidades da federação. Estão 
também a Universidade Salgado de Oliveira, com mais de 60 mil alunos, presente em sete 
Estados; a Universidade Luterana do Brasil (Ulbra) com seus mais de 50 mil alunos (seis 
Estados e no Uruguai); a mantenedora da Universidade Paulista (dez Estados). Além dessas 
Universidades, mais algumas se preparam para “decolar” aprovando planos de expansão com 
unidades fora de sede (Unifacs, PUCPR, Comunitárias do RS). 
 
Além das grandes IES, surgem no mercado as “holdings educacionais”, que, em sua maioria, 
são um conjunto de instituições mantidas pela mesma mantenedora, que passam a atuar no 
modelo de holding. 
 
Na modalidade de “holding educacional”, temos a Anhanguera Educacional, uma S.A. com 14 
instituições, presente em dez cidades e com planos de expansão para 25 cidades. A 
Anhanguera recebeu, há um mês, um aporte de capital de US$ 12 milhões do IFC (Banco 
Mundial) para acelerar seu processo de expansão. 
 
Outra holding que está em formação é a da mantenedora do Centro Universitário UNA, de Belo 
Horizonte e do Centro Universitário Monte Serrat, em Santos, formada por profissionais com 
grande experiência na recuperação de IES em dificuldades. 
 
Na categoria das S.A., há ainda a Veris Educacional, holding mantenedora das Faculdades 
Ibmec Rio e BH e das Faculdades IBTA de São Paulo, Campinas e São José dos Campos. A 
Veris é uma holding com alto grau de profi ssionalização de sua gestão e grande capacidade 
competitiva, com forte potencial de crescimento no mercado educacional. 
 
Não é apenas no Sudeste que proliferam as “holdings educacionais”, no restante do País 
também há exemplos de destaque. O Grupo Educacional Unic, com cinco instituições (Cuiabá, 
Salvador, Macapá, Rio Branco e Porto Velho), vem despontando como um dos grupos 
educacionais mais promissores do País. Sua qualidade acadêmica e de gestão não deixam 
nada a desejar às melhores IES do País. Na Bahia, há o grupo FTC com unidades em Salvador, 



Feira de Santana, Itabuna, Vitória da Conquista, Jequié e programas EAD de dimensão 
nacional. Em apenas sete anos de atividade, a FTC possui 50 mil alunos matriculados. 
 
Além dos grupos e holdings já consolidados, existem ainda outros em fase inicial. A Laureate 
Internacional, que adquiriu a Universidade Anhembi Morumbi no ano passado, negocia a 
compra de pelo menos outras cinco IES de grande porte, podendo vir a se tornar um dos cinco 
maiores grupos do País. 
 
Há ainda o Apollo Inc., que após desfazer a sociedade com o Pitágoras, procura agora outra 
IES para ser adquirida. Especula-se também sobre a possibilidade de mais dois ou três grupos 
internacionais estarem tentando entrar no Brasil. Um deles teria possivelmente concedido um 
mandato à empresa Paulo Renato Consultores para negociar em seu nome com IES brasileiras. 
 
A consolidação não pára por aí. Há ainda uma dúzia de novos candidatos a holding ou grupo 
educacional tentando se estabelecer. O resultado disso (além da consolidação) é a geração de 
economia em escala com pressão sobre os valores médios de mensalidade, que tenderão a cair 
ainda mais, dificultando a vida das pequenas IES. 
 
Há pouco tempo, não se falava em “economia de escala” do setor, pois o maior custo é a folha 
de pessoal e nesta não se aplicava o ganho em escala. Com a inserção das novas tecnologias 
da informação no contexto da relação ensino/aprendizagem, integradas a projetos de unifi 
cação de matrizes curriculares, o ganho em escala passou a ser mais signifi cativo no setor 
educacional. 
 
Com os grandes grupos ou holdings tomando conta, sobram apenas as seguintes opções para 
as pequenas IES: (a) estabelecer-se em cidades onde os grandes grupos não têm interesse em 
entrar; (b) encontrar um nicho de mercado e criar diferenciais para ser reconhecidas como 
referência no nicho; (c) ser vendidas para os grandes grupos. 
 
Quando fazemos a sondagem do mercado, percebemos que as IES bem-sucedidas são aquelas 
que apresentam gestão mais efi ciente, independentemente de serem tradicionais ou não, 
generalistas ou especializadas. No entanto, as IES muito pequenas e que não atuam em nichos 
específicos de mercado estão vivendo seu pior momento. Nos grandes centros está ocorrendo 
uma desconfiança generalizada por parte dos jovens com relação às pequenas IES, em função 
de noticiário da mídia que 
trata da falência e fechamento de muitas delas. Nas pesquisas da Hoper, já se percebe um 
receio por parte do jovem em entrar numa IES pequena, pouco conhecida, por não saber se 
ele conseguirá concluir seu curso. 
 
As IES não podem mais se dar ao luxo de não compreender a importância de modificar a 
gestão, não apenas profissionalizando seus diversos setores, mas também levando os 
conceitos de gestão ao ambiente acadêmico, inclusive - e principalmente - para a sala de aula, 
pois atualmente é possível, ao mesmo tempo, aumentar a qualidade do ensino e reduzir os 
custos da instituição.É preciso rever o mito de que o crescimento do setor virá exclusivamente 
das classes C e D. Isso não é bem assim. O que há de concreto é que as classes C e D, 
evidentemente muito mais numerosas, começam a demandar serviços educacionais numa 
proporção cada vez mais significativa. No entanto, no atual cenário do ensino superior 
brasileiro, competir para as classes C e D exige uma alta performance de gestão da instituição, 
pois as margens de lucro estão ficando cada vez mais reduzidas. 
 
Muitas IES expandiram-se sem “sustentabilidade” nas classes C e D e agora amargam a 
realidade de ver seus mercados encolhendo. Essa situação de crescimento sem 
sustentabilidade já vem sendo confi rmada pelos fatos. Duas das maiores IES do País (em 
número de alunos), uma do Rio de Janeiro e outra de São Paulo, já perderam mais de 20% de 
market share nos últimos três anos. A do Rio chegou, inclusive, a fechar várias de suas 
unidades, pois elas foram criadas sem o devido dimensionamento do mercado. 
 



Por outro lado, com o pequeno - mas constante - declínio da imagem de qualidade e de 
supremacia do ensino superior público, as IES que atendem às classes A e B podem ser signifi 
cativamente benefi ciadas e com margens de lucro muito maiores. 
 
Em uma análise mais aprofundada, o futuro do setor não está em nenhuma classe social, mas 
sim nos modelos educacionais emergentes, híbridos de aulas convencionais com ensino 
mediado por tecnologia, de forma constante e ininterrupta, customizado para diferentes tipos 
de públicos. Em síntese, o futuro do setor está na educação continuada em suas diferentes 
facetas e não apenas na graduação. Além disso, não podemos esquecer que a essência de 
tudo é a gestão. Sem gestão de alto desempenho não há como crescer de maneira 
sustentável. 
 
E por falar em gestão, temos de lembrar que o marketing é um de seus elementos mais 
importantes, e as IES ainda não entenderam seu significado, pois estão focadas na 
propaganda. Publicidade sem foco bem defi nido e sem integração com ações de marketing de 
relacionamento é, na maioria dos casos, total desperdício de dinheiro. As pesquisas da Hoper 
mostram que o prospect para o ensino superior faz sua escolha de curso e instituição, em 
média, seis meses antes do processo seletivo. Isso signifi ca que as campanhas publicitárias 
somente na época vestibular terão poucas chances de garantir um aumento na captação de 
alunos para aquele momento, exceto, é claro, se a campanha tiver viés promocional. 
 
Uma instituição não pode falar que sabe fazer marketing se ela desconhece o real perfil e o 
comportamento de seus clientes. Ainda há IES pensando que se consegue captar alunos 
fazendo propaganda de seu percentual de professores titulados e dizendo que tem tradição e 
excelência no ensino. 
 
Trabalhando dentro desse contexto, tanto as IES de grande porte quanto as pequenas 
precisam perceber a importância vital de se utilizarem os conceitos de Gestão Estratégica e 
Marketing. 
 
Posicionamento, branding, fi delização, encantamento, estratégia e, principalmente, valor 
passam a fazer parte da pauta de reuniões dos mais diferentes colegiados de IES de todo tipo 
e tamanho.Por exemplo, satisfação dos alunos conduz à lealdade, que conduz ao sucesso da 
IES. O que conduz à satisfação? Bem, “valor” conduz à satisfação. Mas o que é valor? Valor é 
uma função da experiência vivida pelo cliente, ou seja, o que você experimentou menos a 
expectativa, igual ao que você esperava. 
 
Esse crescimento da qualidade do serviço prestado pinta com cores fortes os novos cenários do 
ensino superior privado no século 21. 
 
Para finalizar, vale lembrar um antigo ditado muito conhecido no meio empresarial: “Ou você 
cresce, ou você morre”. É exatamente isso que vai acontecer no setor de ensino privado, mas 
não devemos associar crescimento apenas ao aumento do número de alunos. Para que a frase 
acima seja verdadeira, é preciso entender crescimento de uma forma mais dinâmica e 
complexa, como sinônimo de mudança e renovação. Uma IES que tem hoje 2 mil alunos, pode 
estar com os mesmos 2 mil alunos daqui a cinco anos, mas neste período ela mudou muito. 
Abriu novos cursos, descontinuou outros, reposicionou-se, fez alterações nas matrizes 
curriculares, reduziu custos, investiu em novos “produtos” diferenciados etc. Crescimento é 
tudo isso, não apenas um punhado a mais de alunos. 
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