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RESUMO 

 

O mercado brasileiro de educação superior sofreu grandes mudanças a partir da 
promulgação da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional de 1996, tanto em 
relação à regulamentação do setor, como em relação à criação do ensino a distância 
e à profissionalização da gestão, esta acelerada pela abertura de capital de empresas 
como Anhanguera Educacional, Kroton Educacional, Estácio Participações e SEB 
(Sistema Educacional Brasileiro).  No tocante à regulamentação, houve mudanças 
significativas, entre as quais: 1) alterações no Fies; 2) mudanças no Prouni, com a 
criação da Proporção de Ocupação Efetiva de Bolsas e 3) normas e procedimentos 
para aberturas de novos polos de ensino a distância. Além do marco regulatório, assim 
como ocorreu com outros setores, como supermercados e bancos, o setor de ensino 
privado deflagrou uma “corrida de gigantes” rumo a maior concentração de alunos e 
possibilidade de economia em escala. Segundo a consultoria Hoper, o setor de ensino 
superior privado registrou, em 2016, receita líquida de R$ 49,3 bilhões. Deste total, 
36% provém dos 12 maiores grupos educacionais, considerando-se o número de 
alunos, esse percentual sobe para 44%. Para se investigar o mercado educacional 
futuro, neste estudo, tem-se como objetivo geral indicar o contexto do ensino superior 
brasileiro em 2024 em comparação com o que determinam as metas do PNE, e como 
objetivos específicos identificar as características que o mercado de ensino superior 
terá em 2024 e analisar e discutir os dados coletados. Por meio de um exame mais 
aprofundado, percebe-se que 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 público. Em síntese, o futuro do setor está na educação continuada 
em suas diferentes facetas, e não apenas na graduação. Se a meta 12 do Plano 
Nacional de Educação (PNE) for atingida, ou seja, a taxa líquida de 33%, um terço 
dos jovens entre 18 e 24 anos estará na universidade e dois terços estarão fora dela, 
o que demonstra que o mercado de ensino superior brasileiro enfrentará grandes 
desafios para além de 2024.  

 

 

Palavras-chaves: Prospecção, Ensino Superior, PNE, Fies, IES. 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

The Brazilian higher education market has undergone great changes since the 
promulgation of the 1996 National Education Guidelines and Bases Law, both in 
relation to sector regulation and in relation to the creation of distance learning and the 
professionalization of management, is accelerated By the opening of the capital of 
companies such as Anhanguera Educacional, Kroton Educacional, Estácio 
Participações and SEB (Brazilian Educational System). Regarding regulation, there 
were significant changes, among which: 1) changes in FIES; 2) changes in Prouni, 
with the creation of the Effective Occupation Ratio of Scholarships and 3) rules and 
procedures for openings of new distance learning centers. In addition to the regulatory 
framework, as with other sectors such as supermarkets and banks, the private 
education sector has launched a "giant race" towards a greater concentration of 
students and the possibility of economies of scale. According to consultancy Hoper, 
the private higher education sector registered, in 2016, net revenue of R $ 49.3 billion. 
Of this total, 36% comes from the 12 largest educational groups, considering the 
number of students, this percentage rises to 44%. In order to investigate the future 
educational market, in this study, the general objective is to indicate the context of 
Brazilian higher education in 2024 in comparison to what determines the goals of the 
PNE, and as specific objectives identify the characteristics that the market of higher 
education Will take in 2024 and analyze and discuss the data collected. Through a 
closer examination, it can be seen that the future of the sector is not in any social class, 
but in the emerging educational models, hybrid of conventional classes with 
technology-mediated teaching, in a constant and uninterrupted way, customized for 
different types Of public. In short, the future of the industry lies in continuing education 
in its different facets, not just in undergraduate studies. If goal 12 of the National 
Education Plan (PNE) is reached, that is, the net rate of 33%, one-third of young people 
between the ages of 18 and 24 will be in university and two-thirds will be outside it, 
which shows that the market Of higher education in Brazil will face major challenges 
beyond 2024.  

 

Keywords: Prospecting, Higher Education, PNE, Fies, IES.  
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1 INTRODUÇÃO 
 
 

1.1 Contextualização 
 

  

O ensino superior brasileiro praticamente dobrou em número de alunos nos 

últimos dez anos, no período de 2007 á 2016, o que pode ser observado pelo impulso 

que teve a gestão profissional das instituições privadas de ensino superior, pelo 

acesso mais amplo da população de baixa renda a cursos superiores em razão da 

implantação de programas, como o Programa Universidade para Todos (Prouni) e o 

Fundo de Financiamento Estudantil (Fies), e pelo desenvolvimento da modalidade de 

educação a distância (EAD), entre outras ações.  

Nos grandes centros e no interior do país, a oferta de cursos superiores 

cresceu, transformando em realidade o sonho de muitas pessoas: fazer um curso 

universitário. Apesar da maior oferta de cursos e do grande número de ingressantes 

nas instituições de ensino superior (IES), o caminho para concluir uma graduação 

ainda é longo. Segundo a consultoria Hoper Educação (GUIA DO ESTUDANTE, 

2015), considerando dados de 2014, para atingir a meta 121 do Plano Nacional de 

Educação (PNE), lei que estabelece metas para diferentes etapas do ensino no Brasil 

até 2024, o país precisa incluir mais 37 milhões de novos estudantes no ensino 

superior.  Essa meta estabelece aumentar o número de matrículas entre a população 

de 18 a 24 anos para 50%, taxa bruta, e para 33%, taxa líquida, assegurada a 

qualidade da oferta e expansão para pelo menos 40% das novas matrículas no 

segmento público. 

Se atingirmos a meta de taxa líquida de 33%, um terço dos jovens entre 18 e 

24 anos estarão na universidade em 2024 e dois terços estarão fora do ensino 

superior, o que demonstra que no mercado de ensino superior brasileiro existe um 

grande desafio para o futuro.  

                                                           
1 Meta 12: “Elevar a taxa bruta de matrícula na Educação Superior para 50% e a taxa líquida para 33% 
da população de 18 a 24 anos [...]” (BRASIL, 2014). De acordo com a consultoria Hoper, em 2014, os 
números foram de 31,4% (taxa bruta: porcentagem de matrículas na Educação Superior em relação à 
população de 18 a 24 anos) e 15,5% (taxa líquida: porcentagem de matrículas entre a população de 18 
a 24 anos na educação superior) (GUIA DO ESTUDANTE, 2015).  
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A democratização do acesso à educação superior é um dos compromissos do 
Estado brasileiro, como expresso na Meta 12 do PNE. O acesso à educação superior, 
sobretudo da população de 18 a 24 anos, vem sendo ampliado no Brasil, mas ainda 
está longe de alcançar as taxas de países desenvolvidos e mesmo de grande parte 
dos países da América Latina. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 
(PNAD) (IBGE, 2011) registrou que a taxa bruta atingiu o percentual de 27,8%, ao 
passo que a taxa líquida chegou a 14,6%. O PNE (2001-2010) estabelecia, para o fim 
da década, o provimento da oferta de educação superior para, pelo menos, 30% da 
população de 18 a 24 anos. Apesar do avanço observado, o salto projetado pela Meta 
12 revela-se extremamente desafiador. 

Segundo o MEC (Ministério da Educação) (BRASIL, 2014), entre as estratégias 

prioritárias estabelecidas no novo PNE para o cumprimento dessa meta, destacam-

se: otimizar a capacidade instalada da estrutura física e de recursos humanos das 

instituições públicas de educação superior, mediante ações planejadas e 

coordenadas, de forma a ampliar e interiorizar o acesso à graduação (Estratégia 12.1); 

ampliar a oferta de vagas, por meio da expansão e interiorização da rede federal de 

educação superior, da rede federal de educação profissional, científica e tecnológica 

e do sistema Universidade Aberta do Brasil (Estratégia 12.2); fomentar a oferta de 

educação superior pública e gratuita prioritariamente para a formação de professores 

para a educação básica, sobretudo nas áreas de Ciências e Matemática, bem como 

para atender o déficit de profissionais em áreas específicas (Estratégia 12.4); ampliar 

as políticas de inclusão e de assistência estudantil (Estratégia 12.5); consolidar e 

ampliar programas e ações de incentivo à mobilidade estudantil e docente em cursos 

de graduação e pós-graduação, em âmbito nacional e internacional (Estratégia 12.12); 

ampliar, no âmbito do Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior 

(Fies), e do Programa Universidade para Todos (Prouni), os benefícios destinados à 

concessão de financiamento (Estratégia 12.20) e ampliar a participação proporcional 

de grupos historicamente desfavorecidos na educação superior, inclusive mediante a 

adoção de políticas afirmativas, especialmente na forma da Lei nº 12.711, de 29 de 

agosto de 2012, e do Decreto nº 7.824/2012 (Estratégia 12.9). 

Ainda que a contagem regressiva tenha começado e as estratégias do MEC já 

estejam definidas, as primeiras ações do governo vão contra as metas estabelecidas. 

Em 2015, o MEC, por meio da Portaria Normativa nº 21, de 26 de dezembro de 2014,  

anunciou cortes no Fies, o que significa redução na oferta de financiamento para quem 

pretende ingressar na rede privada de ensino e mudança nas regras de repasses para 
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as IES, o que pode contribuir para diminuição do número de vagas ofertadas. Alguns 

especialistas de mercado, como os que elencamos a seguir, consideram equivocada 

essa decisão do MEC. 

Segundo William Klein, da Consultoria Educacional Hoper (GUIA DO 

ESTUDANTE, 2015, p. 45), o governo não apresentou um caminho efetivo “que possa 

levar ao alcance da meta do PNE em menos de nove anos”. De acordo com Klein, 

com o corte na concessão de financiamento aos estudantes, estamos trilhando o 

caminho inverso: até 2014, “o Fies fez toda a diferença no processo de inclusão na 

rede privada”, mas hoje já há diminuição no número de ingressantes. 

Contudo, mesmo em uma fase econômica adversa como o que vivenciamos 

atualmente, com limitações e restrições para ingresso no Fies, a educação superior 

continua tendo prioridade nas políticas públicas, como assinalam alguns agentes 

públicos. De acordo com Gustavo Balduído, da Associação Nacional dos Dirigentes 

das Instituições Federais de Ensino Superior (Andifes), é possível ampliar a oferta de 

vagas no ensino superior, desde que as estratégias sejam revistas, de modo a 

satisfazer as necessidades do momento. Para que essa oferta aumente, é preciso 

explorar tanto o ensino presencial quanto o ensino a distância e, principalmente, 

investir em um ensino médio de qualidade (GUIA DO ESTUDANTE, 2015). 

Para entendermos o desafio do PNE, qual seja, incluir os jovens no ensino 

superior, precisamos considerar o contexto do ensino médio, cujo número de alunos 

tem decrescido nos últimos anos. A evasão no ensino médio é de aproximadamente 

50%, o que faz com que a porcentagem de jovens de 15 a 17 anos caia 

proporcionalmente. Nesse caso, muitos jovens sequer obtêm a qualificação 

necessária para ingressar no mercado de trabalho (GUIA DO ESTUDANTE, 2015). 

Entre 2007 e 2016, ocorreu uma queda de 0,5% ao ano no número de 

matrículas de estudantes no ensino médio, de 8.369 em 2007 para 8.132 em 2016, 

como podemos observar na Tabela 1. Contudo, considerando-se a população na faixa 

etária entre 15 e 17 anos, há margem para expansão. 
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Tabela 1 – Evolução do número de alunos no ensino médio – 2010-2016 

2010 8.358               10.358                 
2011 8.401               10.580                 
2012 8.377               10.445                 
2013 8.313               10.642                 
2014 8.300               10.547                 
2015 8.075               10.542                 
2016 8.132               10.566                 
CARG (16-07) (0,5%) 0,3%
Fonte: INEP – Censo da Educação Básica 2016

Ano
Matriculas

(Em Milhares)
População

(idade 15 á 17)

 

 
 

 Já de acordo com a Tabela 2, o número de alunos do ensino fundamental dos 

anos finais, entre 2010 e 2016, diminuiu em 2,5%, sinal do aumento da porcentagem 

de evasão na passagem do ensino fundamental I para o ensino fundamental II. 

 

Tabela 2 – Evolução do número de alunos por tipo de ensino – 2010-2016 

Anos Iniciais Anos Finais
2010 16.756             14.250           8.358             
2011 16.361             13.998           8.401             
2012 16.016             13.686           8.377             
2013 15.765             13.304           8.313             
2014 15.699             12.760           8.300             
2015 15.463             12.362           8.075             
2016 15.346             12.243           8.132             
CARG (12-07) (1,5%) (2,5%) (0,5%)
Fonte: INEP – Censo da Educação Básica 2016

Ensino
Médio

Ano
Ensino Fundamental
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Podemos notar, por meio da Tabela 2, que a evasão ocorre tanto na passagem 

do ensino fundamental I para o ensino fundamental II, quanto na passagem deste para 

o ensino médio. Ainda assim, considerando-se o número de matrículas, há margem 

para recuperação. 

É importante destacar a política educacional em um contexto mais amplo. 

Nessa direção, de acordo com a revista Ensino Superior (2015), foi aprovada, durante 

a 38ª Conferência Geral da Unesco, realizada em 2015 em Paris, o Marco de Ação 

Educação 2030, que estabelece prioridades para a melhoria da educação no mundo 

até 2030, incluindo medidas que promovam inclusão, equidade e qualidade. As metas 

elencadas no documento, assinado por 195 nações, foram elaboradas com base no 

que foi decidido na Conferência Mundial de Educação, realizada em maio de 2015, 

em Incheon, Coreia do Sul. De modo breve, as principais metas que os países devem 

alcançar são:  

 investimentos em educação no mínimo entre 4% e 6% do Produto Interno 

Bruto de cada país signatário; 

 direcionamento de pelo menos entre 15% e 20% das despesas públicas 

para a área da educação;  

 oferta de educação primária e secundária completa, gratuita e de qualidade 

em todos os países participantes;  

 facilitação do acesso de homens e mulheres à formação técnica 

profissional, à universidade e a empregos dignos; 

 melhoria na qualificação de professores, considerando a possibilidade de 

cooperação internacional para a formação docente em países 

subdesenvolvidos e em desenvolvimento. 

No que diz respeito ao ensino superior, que focamos nesta pesquisa, o texto 

do Marco de Ação Educação 2030 indica que o acesso ao ensino superior no mundo 

aumentou significativamente na última década, passando de 100 milhões de 

matrículas em 2000 para 199 milhões em 2013. Contudo, ainda é necessário garantir 

a equidade no acesso a cursos universitários, uma vez que “há disparidade no acesso 

ao ensino superior com relação ao sexo, à origem social, regional e étnica” (ENSINO 

SUPERIOR, 2015, p. 34). 
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Ao pensarmos no ensino superior brasileiro, em tempo de globalização, não 

devemos olhar somente para as ações ou metas internas (nacionais), mas também 

para as ações e metas globais, que podem fornecer subsídios em relação a como 

esse mercado deve ser desenvolvido no mundo, e consequentemente, no âmbito 

interno. 

Notamos que o mercado de ensino superior no Brasil tem de lidar com fatores 

complexos. Como mencionado anteriormente, as políticas públicas mundiais podem 

sugerir políticas públicas nacionais, qualidade dos cursos oferecidos e concentração 

de mercado, um aspecto interligado ao outro, cada um deles dependente de políticas 

de médio e de longo prazo. Em nosso contexto, em que não raro temos de lidar com 

crises políticas e econômicas, as quais têm resultado em cortes orçamentários na área 

da educação, a complexidade que envolve a prospecção para o ensino superior no 

Brasil em 2024, faz com que essa tarefa se torne mais desafiadora. 

 
1.2 Problemas de pesquisa 

 
 

A nosso ver, dois elementos centrais são responsáveis pelos desafios impostos 

à educação superior no século XXI: a globalização, que vem criando novas relações 

econômicas e geopolíticas, e a revolução tecnológica, que tem aproximado pessoas 

e culturas de todos os continentes. Esses aspectos têm reflexo direto no papel e no 

funcionamento da universidade e nos levam a refletir acerca do que devemos esperar 

dela e de como formar profissionais com qualificações necessárias para assumir 

novas responsabilidades. 

Segundo Yoshida (2011), a prospecção, por meio da qual é possível vislumbrar 

o futuro com base na análise e na interpretação de elementos do presente e do 

passado, pode nos munir das informações necessárias para lidarmos com incertezas 

e tomarmos decisões mais acertadas em determinado contexto, esteja ele relacionado 

à sociedade, à economia, ao mercado e/ou às organizações.  

Em relação ao ensino superior no Brasil, entendemos que a prospecção 

constitui uma alternativa para o estabelecimento de objetivos, metas e ações que 

possam melhor direcionar as IES, como entes organizacionais, no que diz respeito à 

assunção de seu papel em um contexto globalizado e tecnológico. 
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No que se refere às metas do ensino superior brasileiro para 2024, o PNE 

estabelece: 

 Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%  

e a taxa líquida para 33% da população de dezoito a vinte e quatro anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das 

novas matrículas no segmento público. 

 

 Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 

mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 

sistema de educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo 35% 

doutores. 

 

 Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação 

stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de sessenta mil mestres e 

vinte e cinco mil doutores. 

 
Considerando o que expusemos, estabelecemos a seguinte pergunta de 

pesquisa: Como será o mercado para o ensino superior brasileiro em 2024 em 

comparação com as metas do PNE?  

 

1.3 Objetivos  
 

Neste estudo, temos como objetivo geral indicar o contexto do ensino superior 

brasileiro em 2024, em comparação com o que determinam as metas do PNE. Em 

decorrência desse objetivo geral, estabelecemos os seguintes objetivos específicos: 

 Identificar as características que o mercado de ensino superior terá em 2024 

sobre os seguintes aspectos: 

o tamanho do mercado; 

o divisão do mercado, entre graduação presencial e ensino a distância; 

o participação de mercado do ensino superior público; 

o peso da qualidade do curso na visão do mercado; 
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o titulação do professor; 

o formas de pagamento e financiamento de cursos de graduação. 

 Analisar e discutir os dados coletados, comparando os resultados com as 

metas estabelecidas no Plano Nacional da Educação. 

 

1.4 Justificativa 

 

O interesse inicial por realizar esta pesquisa surgiu do desejo de 

aprofundarmos nosso entendimento acerca de um dos principais desafios que as 

instituições de ensino superior precisam superar, qual seja, a mudança rápida na 

regulamentação do setor e a concentração de mercado. De nosso ponto de vista, ao 

buscarmos compreender o mercado da educação superior no Brasil no que diz 

respeito ao seu futuro, podemos contribuir para a solução de problemas enfrentados 

pelas IES, bem como para a preparação delas para enfrentar novos desafios com os 

quais deverão se deparar em um mercado cada vez mais exigente.   

É notório que nas últimas décadas houve, no Brasil, uma expansão tanto 

qualitativa como quantitativa nas universidades em termos de número de matrículas, 

de esforços para promover a qualificação do corpo docente e de criação de programas 

de pós-graduação. A despeito do franco crescimento, Moraes (2002) afirma que a 

expansão do ensino superior gerou, na grande maioria das IES, transformações 

relacionadas à profissionalização da gestão em virtude do aumento da complexidade 

da gestão do setor. 

Nessa direção, Meyer (1998, p. 76) traça, de forma genérica, alguns elementos 

que afligem as universidades, tanto públicas como privadas. Com relação às 

universidades públicas, elas são influenciadas por uma estrutura burocrática pesada, 

inércia organizacional, clientelismo, resistência a mudanças, evasão escolar, baixa 

produtividade, total dependência do Estado, corporativismo, precário sistema de 

avaliação de resultados, currículos extensos e desatualizados e manutenção de 

cursos de baixa demanda. As universidades privadas, por sua vez, possuem grande 

dependência das mensalidades, qualificação deficiente do corpo  docente, evasão 
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escolar, pesquisa incipiente, alta concentração de cursos noturnos, salas de aula 

superlotadas e proliferação de cursos de baixo custo operacional. 

Caracterizadas por esses aspectos, as IES precisaram encontrar um modelo 

de gestão eficiente para o novo contexto operacional. Silva Filho et al. (2007) observa 

que as IES, habituadas a criticar severamente as demais organizações públicas e 

privadas, até hoje não encontraram um modelo administrativo ideal, assim, 

permanecem em uma situação confortável do faça o que eu digo, mas não faça o que 

eu faço. 

Segundo Xavier (2001), as IES estão diante de um grande desafio: como 

garantir a sobrevivência no longo prazo, em um ambiente cada vez mais competitivo? 

Nunca se questionou tanto a qualidade e os valores cobrados pelos serviços 

educacionais. Assim, é necessário repensar não apenas os procedimentos 

administrativos, mas também o conjunto de todas as atividades que agregam valor à 

instituição possibilitando a utilização mais racional dos recursos existentes, uma vez 

que o interesse da sociedade está basicamente no zelo em relação aos recursos dela 

originários. 

De modo a refletirmos acerca das considerações apresentadas e 

aprofundarmos a análise do contexto das IES no Brasil, direcionados para um 

panorama futuro, organizamos o presente trabalho em seis capítulos. Na Introdução, 

apresentamos uma visão geral do ensino superior no Brasil, contextualizamos o tema, 

apresentamos os problemas de pesquisa, os objetivos gerais e específicos e a 

justificativa para a realização do estudo. No segundo capítulo, explicitamos a 

fundamentação teórica que norteia este trabalho. No terceiro, abordamos as principais 

características do mercado de ensino superior no Brasil. No quarto, tratamos da 

metodologia adotada. Já no quinto capítulo, procedemos à apresentação e análise 

dos resultados. Por fim, apresentamos as Considerações Finais.  
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2 REVISÃO DA LITERATURA 
 

2.1 Introdução à estratégia 
 

 
Apesar das várias definições dadas ao termo estratégia ao longo das décadas, 

ainda hoje o vocábulo tem sido objeto de redefinições. De acordo com Ghemawat 

(2012), estratégia é um termo que remonta aos antigos gregos, que usavam a palavra 

strategicós para designar o magistrado-chefe ou comandante-chefe militar. Mesmo 

em recentes conceituações do termo, o sentido continuou centrado no aspecto militar.  

Para Ghemawat (2012), estratégia está relacionada à ação de se determinar 

metas e objetivos de longo prazo para um empreendimento, bem como adotar 

determinados cursos de ação e alocar recursos necessários para alcançar tais 

objetivos e metas. Nos dias de hoje, o termo é muito utilizado no ambiente corporativo, 

com a ideia de se pensar no futuro com vistas a ao processo decisório baseado em 

um procedimento formalizado e articulador de resultados.  

Em um primeiro momento, o conceito parece estabilizado e de sentido 

consensual e único, no entanto, dependendo do contexto, é possível perceber que 

não há uniformidade conceitual. Para os que atuam na gestão de empresas, é 

importante ter claro esse conceito, uma vez que têm de definir ou redefinir estratégias 

e implantá-las. Assim, a exatidão conceitual do termo constitui um primeiro passo para 

o êxito dos esforços dos gestores. 

A estratégia pode definir o futuro da empresa, uma vez que sua elaboração 

pode determinar tanto a continuidade ou não da organização, como o nível de retorno 

e a rentabilidade. Qualquer que seja a metodologia adotada para a elaboração do 

planejamento estratégico, é essencial a observação do competitivo ambiente externo 

no qual a empresa está inserida. 
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2.2 A visão prospectiva 
 

Até os anos de 1950, as técnicas de planejamento se baseavam unicamente 

na projeção de futuro, com base no que havia ocorrido no passado (JOHNSON; 

MARCOVITCH, 1994). Dentro de certos limites, como períodos estáveis e horizontes 

de tempo relativamente curtos, essas técnicas respondiam às necessidades de 

planejamento das organizações. 

Segundo Cardoso et al. (2004), com a crescente complexidade dos sistemas 

sociais, as turbulências e descontinuidades políticas e econômicas, a velocidade das 

transformações tecnológicas e, por consequência, a necessidade de planejamento de 

longo prazo, as técnicas tradicionais passaram a não atender às demandas das 

organizações. 

Ainda de acordo com Cardoso et al. (2004), a visão prospectiva nasceu como 

contraponto à visão tradicional de planejamento. Trata-se de planejar, porém 

considerando-se uma realidade turbulenta e em constante mutação. Dessa 

perspectiva, o futuro não é uma continuação do passado. Trabalha-se com a ideia de 

“futuros múltiplos e incertos”, em que a projeção do passado é uma das possibilidades. 

O futuro, dessa forma, é determinado pela interação entre tendências históricas e 

eventos hipotéticos (CASTRO; LIMA, 2001).  

Outro aspecto fundamental da visão prospectiva diz respeito ao fato de o futuro 

não ser definido pelo passado; é possível atuar sobre as variáveis que o determinam, 

fazendo com que seja possível construir futuros desejados e/ou afastar futuros 

indesejados. Adota-se uma postura ativa em relação ao futuro, uma vez que ele será 

determinado pelas decisões tomadas no presente. 

Essa visão tem como consequência o fato de que a formulação do futuro não 

ocorre somente com base em técnicas; envolve também a comunicação e a 

negociação entre os diversos agentes que atuam no ambiente da organização ou do 

sistema em análise (ZACKIEWICZ; SALLES FILHO, 2001). 

Conforme destaca Cardoso (2005), o planejamento prospectivo é um processo 

estruturado e coordenado, cuja função é a formulação de estratégias para se atingir 

objetivos. Nesse sentido, atingir o futuro previsto passa a ser até secundário, uma vez 

que o principal objetivo do processo é orientar as decisões e as ações do presente. 
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A análise prospectiva envolve também alto grau de complexidade e 

abrangência, por isso é necessário ter profundo conhecimento do objeto de análise, 

do ambiente, do desempenho e das variáveis que afetam esse desempenho. É 

preciso, ainda, determinar as relações de causa e efeito dessas variáveis sobre o 

desempenho, pois tais relações definirão o comportamento futuro do objeto de estudo 

(BRASIL, 2001). 

 

2.2.1 Finalidades de um estudo prospectivo 
 

Os objetivos de um estudo prospectivo, segundo Zackiewicz e Salles Filho 

(2001), podem ser agrupados em: 

 
a) tomada de decisões: definição de grandes linhas de ação, estratégias e 

proposição de políticas; 

b) definição de prioridades: identificação e escolha de áreas mais promissoras 

de atuação; 

c) capacidade de reação e antecipação: construção de conhecimento sobre 

variáveis que determinam futuros possíveis e tendências emergentes, de modo 

a tornar agentes e organizações mais capazes de reagir a mudanças 

estruturais e antecipar a busca por oportunidades; 

d) geração de consenso e mediação: promoção de consenso e maior equilíbrio 

entre agentes e grupos de interesse, evitando que os mais organizados se 

sobreponham aos outros, potencialmente promissores, porém desarticulados; 

e) comunicação e educação: promoção da comunicação entre agentes (por 

exemplo, comunidade científica, setor produtivo, público em geral), de modo a 

disseminar informações, troca de experiências e ampliação do conhecimento 

sobre os temas tratados. 

Na literatura há relatos de estudos cujos objetos são tecnologia isolada, 

complexo tecnológico, empresa/organização, sistema/processo, cadeias produtivas, 

nação ou sociedade (BRASIL, 2001). Os níveis de abrangência podem ser 

classificados como macro (holístico), trata de amplo espectro de setores e áreas, e 
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micro, associado a projeto ou áreas/agentes especializados (ZACKIEWICZ; SALLES 

FILHO, 2001). 

 
2.2.2 A prática da prospecção e seus fatores relevantes 

 

Segundo Yoshida (2013), entre os métodos de prospecção que ganharão 

importância ao longo do tempo, estão aqueles que abrangem análises de contexto, 

monitoramento de tendências do ambiente e formulação de prospecção. O maior 

desafio é a utilização dos métodos nas empresas, pois os gestores, apesar de 

compreenderem a necessidade de estudar o futuro, não sentem falta de métodos e 

técnicas e, quando os utilizam, têm dificuldade na aplicação deles (SCHWARZ, 2008). 

A escolha do método (ou da combinação de métodos) deve ser feita 

considerando-se alguns itens, entre eles, horizonte de tempo, urgência na 

disponibilidade da informação, frequência de atualização das informações, 

conhecimento dos métodos, disponibilidade e capacidade de processamento 

computacional e orçamento disponível (GEORGOFF; MURDICK, 1986). 

Para Yoshida (2013), os temas que sempre devem estar presentes na prática 

de prospecção são objetivos, horizonte de tempo, tipos de fontes de dados, 

familiaridade com os métodos, critérios de escolha do método, revisões de julgamento 

subjetivo e comunicação de resultados.  

A falta de familiaridade, de conhecimento técnico ou de experiência na 

aplicação dos métodos pode ser um obstáculo (HOGARTH; MAKRIDAKIS, 1981; 

DAWES, 1979 apud YOSHIDA, 2013). Mentzler e Kahn (1995 apud YOSHIDA, 2013) 

estudaram as relações entre familiaridade e métodos e satisfação com os resultados, 

por meio de pesquisa longitudinal, entre 1985 e 1994. Os métodos mais utilizados 

foram opinião de executivos, pesquisas de mercado sobre expectativas de clientes, 

regressão e linhas de tendência. 

Mahmoud (1989) propôs a combinação de métodos de prospecção. A proposta 

abrange métodos de naturezas diferentes, como os quantitativos combinados com os 

de julgamento. Godet e Roubelat (1996) indicam formas de tratar incertezas do futuro 

por meio do uso combinado de métodos como Delphi e análise morfológica. 
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De modo geral, a prática dos métodos de prospecção deve considerar fatores 

relacionados com o tema em análise e com a expectativa de tempo e frequência em 

que resultados são necessários (YOSHIDA, 2013).  

 

2.2.3 Prospecção, tomada de decisão, incerteza e informação 
 

De acordo com Yoshida (2013), a tomada de decisões é uma atividade 

caracterizada por diversas influências. O jogo político, o poder e o controle de 

informações influenciam as escolhas a serem consideradas (EISENHARDT; 

ZBARACKI, 1992). Galbraith (1974) argumenta que quanto mais incertezas houver, 

maior será o volume de informação processada; Phlips (1988), por sua vez, nota que 

a informação tem papel importante na decisão. 

A motivação para estudar o futuro advém da possibilidade de se preparar para 

atingir objetivos escolhidos ou prevenir e preparar a organização para situações 

futuras (YOSHIDA, 2013). A preparação ocorre por meio de planejamento 

estabelecido por decisões orientadas para o futuro (HOGARTH; MAKRIDAKIS, 1981). 

Para Yoshida (2013), no processo de tomada de decisão, o ser humano é eficaz 

apenas em relação à seleção e à codificação da informação para subsidiar a decisão. 

Em se tratando de integrar informações de forma a permitir a tomada de decisão, a 

limitação humana prejudica o processo. 

Há situações em que o uso de métodos quantitativos de estudos do futuro é 

mais apropriado do que métodos de julgamento (GEORGOFF; MURDICK, 1986). Em 

contraposição, estudar o futuro inclui julgamentos subjetivos, mesmo nos casos em 

que a decisão esteja baseada em métodos quantitativos. A literatura indica haver 

alterações nos resultados em número significativo de casos, ou seja, os gestores 

julgaram subjetivamente o valor dos resultados obtidos, alterando-os posteriormente 

(FILDES; GOODWIN, 2007). 

É comum a tendência de inserção de vieses na avaliação das chances de 

determinado evento ocorrer em função do maior ou menor desejo de que um evento 

ocorra de fato (BOLGER; WRIGHT, 1994).  
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Yoshida (2013) observa que, por um lado, admitir erros na prospecção pode 

significar que se assume o tratamento das incertezas como possivelmente 

improdutivo; por outro lado, admitir acertos significa assumir a própria ilusão de 

controle, um viés cognitivo. Erros de utilização dos métodos prospectivos podem ser 

oriundos da dificuldade de se tomar decisões em situações de incertezas 

(MAKRIDAKIS; HOGARTH; GABA, 2009 apud YOSHIDA, 2013). 

Não é possível gerar todas as alternativas de ações plausíveis para 

determinada decisão, também não é possível coletar e processar todas as 

informações para prever as consequências das alternativas e, mesmo que as 

consequências pudessem ser antecipadas, não seria possível calcular com precisão 

o valor delas (SIMON, 1997 apud YOSHIDA, 2013). 

Para Yoshida (2013), um componente relacionado ao uso de métodos 

prospectivos é a necessidade de análises preliminares, de premissas e de fontes de 

informações a serem utilizadas na prospecção. O processo de utilizar (praticar) os 

métodos é tão importante quanto o processo de utilizar os resultados obtidos 

(STRAND, 1999). 

 

2.2.4 Temas sobre o futuro: categorias de informação 
 
 
De modo a tratarmos das categorias de informação, adotamos a abordagem 

que envolve a análise PESTEL, a qual agrupa informações em fatores políticos (P), 

econômicos (E), sociais (S), tecnológicos (T), meio ambiente (E) e legais (L). Walsh 

(2005) combinou essa técnica com a de análise de recursos e com o método de 

prospecção para pesquisar o desempenho de empresas em lidar com incertezas 

relacionadas a mudanças no meio ambiente. Kaplan e Norton (2008) indicam a análise 

PESTEL como modelo para subsidiar a análise estratégica.  

 

Walsh (2005) propõe que estudos que buscam relações entre estratégia, 

ambiente e desempenho de organizações considerem variáveis em relação ao foco 

do negócio, mas com foco nos atributos do produto. Considerando que um produto 

(ou serviço) tem muitos atributos e diversos componentes tecnológicos já disponíveis 
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ou que serão desenvolvidos, é recomendável que o item produto também passe a ser 

considerado tema de prospecção. 

O ambiente demográfico é um fator relacionado ao mercado e que representa 

importante influência na estratégia. Variáveis como taxa de crescimento, grau de 

instrução e perfil de renda têm relevância na estratégia de marketing, conforme Kotler 

e Keller (2006) salientam. Dessa forma, nesta pesquisa, selecionamos o tema 

mercado de educação superior no Brasil em 2024 como objeto de prospecção. 

Após a definição do tema, detalhamos os métodos de previsão no próximo 

tópico e por último, o método escolhido nesta pesquisa, que é a técnica Delphi. 

 

2.3 Técnicas de previsão 
 

2.3.1 Método impacto cruzado  
 
Segundo Carneiro (2010), a técnica de impactos cruzados foi citada pela 

primeira vez em um trabalho desenvolvido por Gordon e Hayward, em 1968. De 

acordo com Kato (2005), percebeu-se que seria inútil elaborar prováveis futuros caso 

não se levasse em conta a interação entre todas as variáveis. Assim, percebeu-se a 

necessidade de se criar uma metodologia que inter-relacionasse os eventos por meio 

do cruzamento de probabilidades. O objetivo era quantificar essas relações. 

O sentido maior da técnica de impactos cruzados é que a ocorrência ou não de 

um evento pode comprometer a probabilidade de ocorrência de um conjunto de outros 

eventos. Quando essa interação é feita, possibilita-se um enfoque mais global, mais 

de acordo com uma visão prospectiva. Somente com esse tipo de procedimento é que 

se pode analisar a complexidade de muitos sistemas e as particularidades de seus 

comportamentos (CARNEIRO, 2010). 

O ponto fundamental desse método, conforme destaca Carneiro (2010), é a 

escolha do conjunto de eventos que caracterizam o problema a ser solucionado. A 

forma de escolha das variáveis desse problema não obedece a uma ordem rígida e 

pode ser feita pelo coordenador da análise. Tais eventos vão compor uma matriz, que 

deve ser preenchida utilizando-se uma tabela de pesos que permita a atribuição de 

valores. 
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2.3.2 Métodos matemáticos 

 

Georgoff e Murdick (1986 apud YOSHIDA, 2011) classificam métodos que 

relacionam variáveis entre si, como de associação ou de causa, pois eles têm foco em 

possibilitar entre variáveis ou a identificação da relação de causa entre elas. 

Segundo Yoshida (2011), os métodos matemáticos utilizam dados já existentes 

sobre as variáveis, e a estimativa dos valores para o futuro baseia-se no histórico 

acumulado. Desse modo, o horizonte de tempo da prospecção tende a ser mais curto, 

embora isso dependa da periodicidade do registro dos valores do fenômeno em 

análise. Entre os métodos de prospecção utilizados para previsão de horizonte de 

tempo mais curtos está a extrapolação de valores baseada no histórico recente.  

 

2.3.3 Palestras de especialistas 
 

A palestra de especialistas é um método utilizado em combinação com outros 

métodos, em especial com aqueles que utilizam o julgamento e a opinião das pessoas. 

Sua introdução nesta pesquisa é motivada pela presença do método nos relatos 

preliminares obtidos dos gestores. Obtivemos tais relatos com o intuito de reunir 

subsídios para analisar os métodos a serem incluídos no estudo. 

Yoshida (2011) salienta que as palestras de especialistas com temas 

relacionados ao futuro é uma das formas utilizadas pelos gestores para promover ou 

mesmo iniciar debates sobre tais temas. Georgoff e Murdick (1996 apud YOSHIDA, 

2011) classificam os métodos que utilizam interação pessoal como baseados em 

julgamento e opinião de pessoas. Entre eles estão desde o simples palpite, passando 

pela composição de opinião de força de vendas e de executivos. Trata-se de uma 

forma de complementar e enriquecer a discussão e aumentar a interatividade entre os 

participantes do processo de prospecção. 

A interação entre as pessoas permite explorar diversas opiniões e sintetizá-las 

de modo a buscar uma representação de contextos aproximados do futuro. 

Schoemaker (1995 apud YOSHIDA, 2011) enfatiza a questão da plausibilidade das 

perspectivas, ou seja, é necessário lidar com incertezas para testar a plausibilidade. 
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Consultar especialistas é um dos meios que permite enfrentar esse aspecto. O método 

de palestras de especialistas é bem utilizado porque permite questionar, esclarecer 

dúvidas e debater informações com o especialista presente. 

 

2.3.4 Pesquisas de mercado 

 

As pesquisas de mercado são métodos que utilizam estimativas de contagem 

e de propensão a consumo ou uso de determinado produto ou serviço em distintos 

mercados segmentados por algum critério de interesse do pesquisador. Georgoff e 

Murdick (1986 apud YOSHIDA, 2011) classificam esse método como de contagem, 

uma vez que ele busca traduzir em números o potencial futuro de demanda, de 

vendas, de consumo ou de uso de produto ou serviço. O método baseia-se na 

pesquisa de campo, que capta a propensão à aquisição, a atitude ou a intenção de 

compra por parte das pessoas. 

 O termo “pesquisa de mercado” é definido por Kotler e Keller (2006, p. 98) 

como “a elaboração, a  coleta, a análise e a edição de relatórios sistemáticos de dados 

e descobertas relevantes sobre uma situação especifica de marketing enfrentada por 

uma empresa”. Esse tipo de pesquisa está associado a estudos formais de marketing 

cujo foco reside, tipicamente, na análise de problemas ou de oportunidades 

específicas. Estas podem ser analisadas por meio de pesquisa de mercado, previsão 

de vendas ou preferências sobre produtos.  

Kotler e Keller (2006) observam que a pesquisa de mercado é mais específica 

e permite delimitação mais clara como método de prospecção. Ela é um dos meios 

pelos quais é possível realizar pesquisa de marketing. 
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2.3.5 Previsões e projeções de executivos ou força de vendas 

Há métodos que se valem do julgamento do que pode ocorrer no futuro. Esses 

métodos abrangem desde análises que envolvem horizontes de tempo de curto prazo, 

como previsões de próximo trimestre ou semestre, até análises para muitos anos à 

frente, como no caso da técnica Delphi. Os métodos de julgamento, quando aplicados 

em horizontes de tempo mais curtos, podem ser relacionados entre os métodos 

descritos a seguir (GEORGOFF; MURDICK, 1986 apud YOSHIDA, 2011): 

 previsões e projeções de força de vendas, de distribuidores e fornecedores; 

 previsões e projeções de executivos; 

 palpites simples; 

 analogia histórica. 

De acordo com Yoshida (2011), a estimativa de demanda futura é a aplicação 

mais comum desses métodos. Pesquisas de intenção de compra, composição da 

opinião da força de venda, consulta a especialistas e análise de vendas acumuladas 

são técnicas utilizadas para complementar o método de previsão e projeção de 

executivos. 

 
2.3.6 Roadmap tecnológico 

 

O roadmap tecnológico refere-se ao mapeamento realizado por meio da visão 

gráfica, ao longo do tempo, das relações entre diversos componentes relacionados 

com as tecnologias, com os produtos que as incorporam, com as áreas da 

organização que as aplicam e as utilizam e, finalmente, com os mercados 

consumidores. O método permite aprimorar a visão do ambiente futuro em relação à 

tecnologia, além disso, contribui para o desenvolvimento do conhecimento acerca 

dela, em outras palavras, aspectos relacionados a como ela é, por que pode ser 

adotada, por quem, quando, como e onde (PHAAL et al., 2004 apud YOSHIDA, 2011). 

Esse método tem a ver com tecnologia e produto, bem como com a rota a ser 

percorrida para se chegar ao produto e com as relações entre os diversos 

componentes tecnológicos para se ter um mapa de como será o futuro (LEE; PARK, 

2005 apud YOSHIDA, 2011). A viabilização de algumas tecnologias componentes 

depende da disponibilidade de outras tecnologias que as precedem. Dessa forma, o 
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roadmap tecnológico contribui para a análise de informações sobre como pode ocorrer 

o encadeamento temporal das tecnologias e, ao final, como se dá a disponibilidade 

do produto ou serviço resultante (PHAAL et al., 2004 apud YOSHIDA, 2011). 

 

 
2.3.7 Cenários prospectivos 

 

O método de cenários consiste em construir, de forma criativa, estruturada e 

disciplinada possíveis contextos futuros aplicáveis ao planejamento estratégico de 

organizações e instituições (SCHOEMAKER, 1995 apud YOSHIDA, 2011). Ele 

permite estabelecer alternativas de futuro baseadas em menores quantidades de 

dados, as quais são relacionadas com variáveis consideradas para cada alternativa 

(cenário estudado). A interação dessas variáveis é analisada quando a plausibilidade 

e os cenários mais plausíveis são analisados com maior profundidade. 

Existem alguns métodos de elaboração de cenários que envolvem diferentes 

etapas de criação e podem ter menor ou maior grau de detalhamento ou utilizar 

técnicas auxiliares de previsão, como Delphi ou impactos cruzados.  

Ringland (2001, p. 4, apud YOSHIDA, 2011) define o método de cenários como 

“aquela parte do planejamento estratégico relacionada com as ferramentas e 

tecnologias para o gerenciamento das incertezas do fundo”. Para Bishop et al. (2007 

apud YOSHIDA, 2011), o planejamento de cenários envolve diferentes abordagens 

em relação à sua utilização.  

Observamos que há certa confusão conceitual em relação ao método de 

cenários.  Em primeiro lugar, temos a diferença entre planejamento de cenários e 

desenvolvimento de cenários. O primeiro é um método mais abrangente que busca 

um estudo completo de prospecção; o segundo é mais indicado para o 

estabelecimento de cenários plausíveis sobre o futuro. Assim, planejamento de 

cenários inclui desenvolvimento de cenários, e ambos não se confundem. 

Bishop et al. (2007 apud YOSHIDA, 2011) explica que a segunda confusão 

refere-se à descrição de futuros alternativos obtidos por meio de outros métodos, o 

que também é considerado um cenário. Então, o método de cenários pode ser 

utilizado isoladamente para se chegar a histórias plausíveis sobre o futuro e, ao 
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mesmo tempo, essas histórias podem ser obtidas por meio de outros métodos, por 

exemplo, Godet e Porter. Em outras palavras, a elaboração de cenários refere-se a 

um método de prospecção e resulta de outros métodos de prospecção quando esses 

últimos são geradores de uma história de futuro alternativo. 

Segundo Carvalho et al. (2011), o método de cenários é importante instrumento 

no processo de tomada de decisões. Para Turner (2008), o uso de cenários faz com 

que a organização pense de forma sistemática e estratégica sobre a variedade de 

potenciais resultados, sem a influência dos próprios vieses, opiniões e preconceitos.  

De acordo com Turner (2008), o planejamento de cenários permite que a 

organização reflita e ensaie diversos futuros possíveis, bem como evite o comodismo 

ou o receio de mudar uma situação presente favorável. Outra característica 

interessante sobre o estudo de cenários é dada por McMaster (1997 apud 

CARVALHO, 2011), para quem os cenários permitem conjeturar sobre possíveis 

situações futuras para que a empresa se adapte a fenômenos emergentes, 

adequando-se aos eventos à medida que um dos cenários identificados se concretize, 

sem a necessidade de preparação pormenorizada e custosa. 
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2.3.8 O método Delphi 
 

 
O método Delphi passou a ser difundido a partir dos anos de 1960, quando os 

pesquisadores Olaf Helmer e Norman Dalker, pesquisadores da Rand Corporation, 

coordenaram um estudo para aprimorar a consulta a especialistas. O aprimoramento 

proposto pelos pesquisadores estava centrado em três condições, conforme destaca 

Martino (1993, p.17-19, apud YOSHIDA, 2011). O objetivo original era desenvolver 

uma técnica para aprimorar o uso da opinião de especialistas na previsão tecnológica. 

Ao longo do tempo, a técnica passou a ser utilizada para se prever tendências sobre 

os mais diversos assuntos. 

Segundo Turoff e Linstone, 1975, p. 3 (apud GIOVINAZZO; FISCHMANN, 

2001), o Delphi pode ser definido como “um método para estruturar um processo de 

comunicação grupal de maneira que o processo é efetivo em permitir a um grupo de 

indivíduos, como um todo, a lidar com um problema complexo”. Essa é uma definição 

bastante ampla, em função da infinidade de variações que o método pode apresentar.  

Detalhando-se um pouco mais essa definição, pode-se dizer que o Delphi é 

uma ferramenta de pesquisa qualitativa que busca consenso em relação às opiniões 

de um grupo de especialistas a respeito de eventos futuros. Isso é feito estabelecendo-

se três condições básicas: o anonimato dos respondentes, a representação estatística 

da distribuição dos resultados e o feedback do grupo para reavaliação nas rodadas 

subsequentes (MARTINO, 1993 apud YOSHIDA, 2013). 

A evolução em direção a um consenso representa a consolidação do 

julgamento intuitivo de um grupo de peritos em relação a eventos futuros e tendências. 

A técnica baseia-se no uso estruturado do conhecimento, da experiência e da 

criatividade de um painel de especialistas, pressupondo-se que o julgamento coletivo, 

quando organizado adequadamente, é melhor do que a opinião de um só indivíduo, 

ou mesmo de alguns indivíduos desprovidos de ampla variedade de conhecimentos 

especializados. 

Segundo Giovinazzo e Fischmann (2001), o método Delphi é especialmente 

recomendável quando não se dispõe de dados quantitativos ou quando esses não 

podem ser projetados com segurança, em face da expectativa de mudanças 

estruturais relacionadas a fatores determinantes de tendências futuras. 
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Conceitualmente, é bastante simples: trata-se de um questionário interativo que 

circula repetidas vezes por um grupo de peritos, preservando-se o anonimato das 

respostas individuais. Na primeira rodada, os especialistas recebem um questionário, 

preparado por uma equipe de coordenação, e devem responder individualmente, de 

preferência com respostas quantitativas apoiadas por justificativas e informações 

qualitativas. 

Giovinazzo e Fischmann (2001) destacam que, geralmente, o questionário é 

bastante elaborado e, para cada questão, há uma síntese das principais informações 

sobre o assunto; eventualmente, há extrapolações para o futuro. As respostas das 

questões quantitativas são tabuladas, recebem tratamento estatístico simples, de 

modo a se definir a mediana e os quartis, e os resultados são devolvidos aos 

participantes na rodada seguinte. Quando há justificativas e opiniões qualitativas 

associadas a previsões quantitativas, a coordenação busca relacionar os argumentos 

às projeções quantitativas correspondentes. 

A cada nova rodada, as perguntas são repetidas, e os participantes devem 

reavaliar suas respostas à luz das respostas numéricas e das justificativas dadas 

pelos demais respondentes na rodada anterior. São solicitadas novas previsões com 

justificativas, particularmente se essas previsões divergirem das respostas centrais do 

grupo. Esse processo é repetido por sucessivas rodadas do questionário até que a 

divergência de opiniões tenha se reduzido a um nível satisfatório. A resposta da última 

rodada é considerada a previsão do grupo. 

O feedback obtido por meio das diversas rodadas permite a troca de 

informações entre os diversos participantes e, em geral, conduz à convergência, rumo 

à posição de consenso (ESTES; KUESPERT, 1976 apud GIOVINAZZO; 

FISCHMANN, 2001). A evolução em direção ao consenso pode ser mensurada pela 

relação entre a distância do primeiro ao terceiro quartil das respostas e o valor da 

mediana. Algumas vezes, os respondentes se polarizam em torno de duas ou três 

posições distintas sem se aproximar de um consenso. 

O anonimato das respostas e o fato de não haver reunião física reduzem a 

influência de fatores psicológicos, como os efeitos da capacidade de persuasão, a 

relutância em abandonar posições assumidas e a dominância de grupos majoritários 

em relação a opiniões minoritárias. 
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A aplicação da técnica Delphi deve respeitar as características essenciais do 

método, que são a troca de informações e opiniões entre os peritos respondentes, o 

anonimato das respostas e a possibilidade de revisão de visões individuais sobre o 

futuro diante de previsões e argumentos dos demais respondentes, com base em uma 

representação estatística da visão do grupo. Quando esses elementos não são 

atendidos, salientam Giovinazzo e Fischmann (2001), o trabalho não se caracteriza 

como uma aplicação da técnica Delphi. 

 
2.3.8.1 Aplicação da técnica Delphi eletrônica – conceitos e metodologia 

 
A pesquisa Delphi realizada pela Internet, segundo Giovinazzo e Fischmann 

(2001, p. 8), conserva as mesmas características de sua versão tradicional, ou seja, 

mantém-se o anonimato dos respondentes, a representação estatística da distribuição 

dos resultados e o feedback de respostas do grupo para reavaliação nas rodadas 

subsequentes. Então, os resultados da primeira rodada são divulgados na Internet, 

para que possam ser considerados pelo grupo no preenchimento da segunda rodada. 

A sequência básica de atividades envolvidas na execução do Delphi eletrônico é 

descrita a seguir e ilustrada na Figura 1, apresentada  mais adiante. 

O objetivo da pesquisa realizada por meio da técnica Delphi deve ser 

claramente definido, especificando-se o horizonte de tempo e o tipo de resultado 

desejado. A equipe coordenadora deve procurar informações sobre o tema, recorrer 

a literatura especializada e a entrevistas com técnicos do setor. Segundo Aaker, 

Kumar e Day (2001, p. 320, apud GIOVINAZZO; FISCHMANN, 2001), é importante 

que o objetivo seja traduzido em necessidades específicas de informação. Como as 

hipóteses sugerem respostas possíveis para a questão exposta pelo objetivo da 

pesquisa, deve haver itens do questionário que levem a essas respostas.  

Segundo Giovinazzo e Fischmann (2001), deve-se estruturar um primeiro 

modelo do questionário. As questões, como em outros tipos de questionários de 

pesquisa, devem ser cuidadosamente elaboradas, conforme orientado por Mattar 

(1993). Em função das necessidades específicas do estudo, diferentes tipos de 

questões podem ser utilizados. Nessa fase, é importante a interação entre 

coordenadores e especialistas, para assegurar a correção técnica das questões. 
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O questionário é disponibilizado no site específico para esse fim. Por meio de 

um formulário, os dados das respostas são encaminhados para uma planilha 

eletrônica, como a do programa Excel ou outra planilha adequada para tabulação de 

informações. Os respondentes são comunicados por e-mail sobre a pesquisa e 

preenchem o questionário diretamente pela Internet. 

Após um prazo determinado pela coordenação, a equipe procede à tabulação 

e análise das respostas, calcula a mediana e os quartis e busca associar os principais 

argumentos às diferentes tendências das respostas. Após a análise da 1ª rodada, a 

coordenação deve decidir se é necessário incorporar novas questões na 2ª rodada, o 

que é bastante comum. Conforme já indicado, as respostas ao questionário são 

automaticamente disponibilizadas em uma planilha para a realização da tabulação. 

Giovinazzo e Fischmann (2001), destacam que a segunda rodada do 

questionário Delphi apresenta obrigatoriamente os resultados do primeiro 

questionário, possibilitando que cada respondente reveja sua posição em relação à 

previsão e à argumentação do grupo em cada pergunta. Por incluir os resultados da 

rodada anterior e, ocasionalmente, novas questões, o segundo questionário costuma 

ser mais extenso que o primeiro. As questões, em geral, objetivam a convergência de 

resultados da primeira rodada e são rediscutidas à luz da argumentação dos 

especialistas que compõem o painel. Novos temas são explorados ou sugeridos e 

discutem-se possíveis incompatibilidades entre as tendências previstas. A segunda 

rodada é, assim como a primeira, disponibilizada na Internet. As rodadas sucedem-se 

até que seja atingido um grau satisfatório de convergência. São necessárias duas 

rodadas no mínimo para caracterizar o processo Delphi, sendo raros os exemplos de 

estudos com mais de três rodadas de questionários. 

Os resultados finais são processados com base no consenso gerado pelo 

grupo. Esses resultados, sintéticos ou completos, a interpretação dos dados e as 

considerações resultantes do processo podem ser divulgados na Internet, na forma 

de acesso público ou restrito aos participantes, mediante utilização de senha, 

conforme os objetivos da pesquisa. 
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Figura 1 – Sequência de execução da pesquisa Delphi eletrônica 

 

Fonte: GIOVINAZZO; FISCHMANN (2001, p. 8-10) 
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2.3.8.2 Técnica Delphi eletrônica: vantagens e desvantagens  
 
 

Em comparação ao Delphi tradicional (WRIGHT, 1986), aquele realizado pela 

Internet tem vantagens específicas, sobre as quais discorremos a seguir.  

É possível fazer previsões em relação a situações em que há carência de dados 

históricos, o que é bastante interessante no caso de pesquisas realizadas no Brasil, 

ou mesmo no caso de pesquisas sobre temas recentes, como o comércio eletrônico.  

O grupo de especialistas pode levar para a análise do problema um volume 

muito maior de informação em comparação a um único especialista, mesmo que bem 

informado.  

O uso de questionários com respostas escritas conduz a uma reflexão mais 

aprofundada e a um maior cuidado nas respostas em comparação a uma discussão 

em grupo.  

O anonimato nas respostas elimina a influência de fatores como status 

acadêmico ou profissional do respondente, ou sua capacidade de oratória, na 

consideração da validade de seus argumentos.  

Os fatores restritivos da dinâmica de grupo, como supressão de posições 

minoritárias, omissão de participantes, adesão espúria às posições majoritárias e 

manipulação política, são reduzidos.  

Segundo Giovinazzo e Fischmann (2001, p. 12-13), o Delphi eletrônico elimina 

algumas restrições relacionadas a custo e tempo, por exemplo. O Delphi pela Internet 

não requer a utilização de serviços de correspondência utilizados para envio de 

questionários impressos e outros materiais informativos, o que reduz drasticamente 

os custos relacionados a preparação dos materiais e envio.  

O tempo necessário para a realização da pesquisa também é reduzido 

drasticamente em relação ao Delphi tradicional. Além da Internet eliminar o tempo 

dispendido com envio e recebimento do questionário pelo correio, há a vantagem de 

eliminar o tempo gasto com a digitação das respostas para tabulação. Os 

questionários são respondidos diretamente em um formulário disponibilizado na 
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Internet e os dados são encaminhados automaticamente para uma planilha eletrônica, 

agilizando o processo.  

O feedback aos respondentes é muito mais rápido. Essa agilidade evita a perda 

do interesse por parte dos participantes em razão da demora excessiva do processo.  

Por fim, há a vantagem de se utilizar mídias mais atraentes e flexíveis, com 

recursos visuais, sonoros e ferramentas que tornam o preenchimento do questionário 

agradável e eficiente.  

Apesar das vantagens da pesquisa Delphi realizada por Internet, existem 

alguns cuidados que devem ser tomados e ressalvas que devem ser observadas na 

aplicação da metodologia. Alguns problemas são inerentes à própria metodologia, 

independentemente de ser ou não realizada por Internet (WRIGHT, 1986). Esses 

problemas são elencados a seguir. 

 

 
2.3.8.3 Tratamento de resultados estatisticamente não aceitáveis 

 

Em primeiro lugar, destacamos a dificuldade na seleção dos respondentes e a 

excessiva dependência dos resultados na escolha dos especialistas, com a 

possibilidade de introdução de viés pela escolha dos respondentes. Depois, há a 

possibilidade de forçar o consenso indevidamente e a dificuldade de se preparar um 

questionário que não crie vieses nas respostas.  

Segundo Wright, Kroll e Parnell (2000, p. 64), em relação à primeira restrição, 

é necessário ressaltar que a pesquisa Delphi tem como objetivo um levantamento 

estatisticamente representativo da opinião de determinado grupo. Trata-se da 

consulta a um grupo limitado e seleto de especialistas, que por meio de sua 

capacidade de raciocínio lógico, experiência e troca de informações procura chegar a 

opiniões conjuntas sobre as questões propostas. Nessa situação, não se aplicam as 

questões de validade estatística da amostra e dos resultados. 

Em relação a restrições de elaboração do questionário e escolha dos 

respondentes, trata-se de aspectos inerentes à técnica Delphi, assim, precisam ser 

enfrentados pela coordenação da pesquisa. A seleção dos respondentes e o 

chamamento, a elaboração de questionários e a análise das respostas são etapas que 
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requerem conhecimento da metodologia, experiência e imparcialidade dos 

organizadores. 

Conforme destacam Giovinazzo e Fischmann (2001), a experiência da pesquisa 

Delphi eletrônica permanente realizada pelo Programa de Estudos do Futuro da FIA, 

desde 1999, permite a reflexão sobre alguns cuidados específicos que devem ser 

tomados ao se realizar uma pesquisa Delphi pela Internet, o que vai além das 

restrições e cuidados de se realizar uma pesquisa Delphi da maneira tradicional. 

Quanto ao número de questões e formato do questionário, pode-se dizer que 

deve ser o mais enxuto possível, apenas com questões e informações relevantes para 

os objetivos da pesquisa. Esse cuidado é pertinente porque, apesar do avanço 

tecnológico em relação ao acesso à Internet, podem ocorrer problemas de conexão 

com o site que hospeda a pesquisa. Ocorrências como essa podem desestimular os 

respondentes após uma ou algumas tentativas frustradas de participar da pesquisa. 

Assim, é importante a presença de uma equipe de suporte hábil e disponível para 

auxiliar no caso de problemas tecnológicos que dificultem a participação do 

respondente.  

Segundo Martino (1993 apud WRIGHT; GIOVINAZZO, 2000), embora não haja 

regras rígidas quanto ao formato das questões, algumas recomendações devem ser 

seguidas para se evitar erros na elaboração do questionário Delphi. Esses erros 

podem fazer com que os sujeitos pesquisados percam tempo para transmitir as 

informações desejadas, deixem de responder a alguma questão por não entendê-la 

claramente ou, ainda, o que pode ser muito prejudicial, apresentem uma resposta com 

a qual eles mesmos não concordariam, por não terem entendido corretamente a 

questão. Para a elaboração do questionário, as principais recomendações são: 

 evitar eventos compostos; 

 evitar colocações ambíguas; 

 tornar o questionário simples de ser respondido; 

 observar o número adequado de questões; 

 esclarecer previsões contraditórias; 

 evitar ordenamento de proposições; 
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 permitir complementações dos pesquisados. 

Giovinazzo e Fischmann (2001), observam que os respondentes são 

convidados a participar da pesquisa por meio de contato telefônico ou e-mail. No 

entanto, como o acesso ao site e à pesquisa não é restringido por senha, sempre é 

solicitado ao respondente se identificar no início do questionário, como forma de 

garantir que se trata realmente de uma pessoa apta a participar da pesquisa.  

É importante ressaltar que os nomes não são associados aos resultados após 

a tabulação; apenas os resultados consolidados são utilizados, mantendo-se o 

anonimato das respostas. Também pode ser solicitado ao respondente, no início do 

questionário, fazer uma autoavaliação sobre a profundidade ou abrangência do seu 

conhecimento em relação ao tema. Essa informação pode ser utilizada para ponderar 

as respostas, ou até mesmo para eliminar algumas delas, a fim de não comprometer 

os resultados. 

Quanto ao número de respondentes, segundo Vichas (1982, p. 209, apud 

GIOVINAZZO; FISCHMANN, 2001), entre 15 e 30 pessoas é um número adequado e 

suficiente para gerar informações relevantes e proveitosas, embora grupos maiores 

venham sendo utilizados com sucesso. No caso da pesquisa Delphi realizada pela 

Internet, assim como na pesquisa tradicional, é preciso garantir um número mínimo 

de respostas, para que os resultados sejam consistentes e gerem um maior número 

de ideias a serem discutidas.  

No tocante ao número de rodadas, as pesquisas Delphi realizadas de forma 

convencional costumam produzir no máximo quatro rodadas (KAYO; SECURATO, 

1997, p. 53, apud GIOVINAZZO; FISCHMANN, 2001). No entanto, nada impede que 

se faça um número menor de rodadas, desde que os objetivos tenham sido atingidos. 

Um número maior não é aconselhável em virtude de restrições de tempo e pelo fato 

de não existirem mudanças de opinião significativas em rodadas posteriores.  

No caso da pesquisa Delphi pela Internet, são realizadas duas rodadas. Mais 

de duas rodadas pode gerar desinteressante nos participantes, além do que, com 

esse número tem sido possível chegar a um consenso na maioria das questões 

discutidas. No caso de o consenso não corresponder ao esperado, a questão é levada 

para discussões e debates em workshop, a fim de se chegar a um consenso ou a 

insights que indiquem uma tendência sobre o assunto abordado. 
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Como podemos notar, há uma série de peculiaridades que devem ser 

observadas e respeitadas durante a preparação e execução de uma pesquisa Delphi 

realizada pela Internet, o que não invalida os ótimos resultados que vêm sendo obtidos 

com sua realização, como no caso da pesquisa Delphi eletrônica do Programa de 

Estudos do Futuro, por exemplo. 

No que se refere ao contexto de nossa pesquisa, optamos pelo método Delphi 

por ele se mostrar mais adequado, em relação às demais técnicas, que descrevemos 

a seguir. 
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3 ENSINO SUPERIOR 
 

3.1 Breve panorama histórico 

 

Como Rossato (2006) relata, a existência de cursos superiores no Brasil é 

relativamente recente. Diferente de outras colônias, tivemos nossa primeira 

universidade somente em 1912. No México, a primeira universidade foi criada em 

1551 e, na República Dominicana, em 1538. Aqui, durante mais de um século, os 

jesuítas foram os responsáveis pelo ensino, cujo foco estava na catequese. Aqueles 

que desejassem ter formação superior, geralmente integrantes da elite, tinham de ir 

para a Europa. 

Quando a corte portuguesa veio para o Brasil, esse panorama passou por 

algumas mudanças. Em 1808, foram criadas as escolas superiores, como a Academia 

Real da Corte, no Rio de Janeiro, que depois seria transformada em Escola 

Politécnica. Nessa época, o ensino era elitista e atendia aos jovens aristocratas que, 

em razão do bloqueio de Napoleão, não podiam mais estudar em Portugal.  

No entanto, a criação de universidades, mesmo após a Proclamação da 

Independência, em 1889, continuava insípida. A Constituição de 1891 não estabelecia 

compromissos por parte do governo com o ensino superior. Apenas em 1912 foi criada 

a primeira universidade, no Paraná, que funcionou três anos. Em 1920, foi criada a 

Universidade do Rio de Janeiro, atual Universidade Federal do Rio de Janeiro e, em 

1932, a Universidade de São Paulo. 

De 1950 a 1970, surgiram várias universidades federais, estaduais, municipais 

e particulares. A década de 1970 viu o crescimento intenso do número de cursos 

superiores em virtude da urbanização e da demanda por uma formação mais 

qualificada. Por não conseguir atender à necessidade educacional observada no 

ensino superior, o governo autorizou a abertura vários cursos, além disso, mudou o 

tipo de seleção para ingresso na universidade: os exames, em vez de dissertativos e 

orais, passaram a ser de múltipla escolha.  

 

No final da década de 1950, já tínhamos 21 universidades no país e mais de 

100 IES. Na década de 1960, a explosão do crescimento ocorreu a partir de 1968, e 
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perdurou até os anos de 1970, quando as exigências governamentais para abertura 

de novos cursos e IES tornaram-se menos rígidas.  

Com o fim do milagre econômico na década de 1980, o número de ingressantes 

no ensino superior decresceu: em 1980, o número de candidatos ao vestibular era de 

1,8 milhão; em 1985, 1,5 milhão (ROSSATO, 2006).  

Na década de 1990, com o governo Collor, houve profundas mudanças 

econômicas. As reformas no setor da educação superior, especificamente, 

valorizavam a quantidade, a fim de que fossem atendidos os princípios neoliberais 

estabelecidos por órgãos internacionais. Desse modo, houve intenso crescimento  no 

número de IES privadas, que formavam profissionais para logo serem colocados no 

mercado de trabalho. Rossato (2006) observa que com essa expansão, a rede 

particular de ensino superior contabilizou 65% das matrículas, em comparação com 

35% da rede pública, proporção contrária daquela vista na década de 1960. 

Ainda nos anos 2000, as IES privadas vivenciaram forte demanda de alunos: 

havia poucas vagas para muitas pessoas com desejo de fazer um curso universitário. 

Muitos novos cursos foram criados para garantir o maior número possível de alunos 

(GARCIA, 2008). 

A preocupação com a pesquisa ocupava poucas IES privadas; no geral, 

prevalecia o interesse mercadológico. Ao longo de anos posteriores o que se viu foi 

carência de recursos para estabelecer planos de carreira docente e para desenvolver 

pesquisas, especialmente em cursos stricto sensu. Esses fatores, entre outros, 

concorreram para a diminuição da qualidade do ensino superior em nosso país.  

Garcia (2008) observa que de 2004 em diante, passamos a experimentar um 

intenso movimento de competição comercial no âmbito das IES privadas. Esse 

movimento continua sendo alimentado ainda hoje por grupos de investimento 

nacionais e internacionais, como a Kroton Educacional. Esses grupos, ao perceberem 

oportunidades de lucro na aquisição de IES, tornaram o ambiente da educação 

superior muito competitivo. 
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3.2 Lei de Diretrizes e Bases da Educação Brasileira 

 

Segundo Thais Pacievitch (2016), a Lei de Diretrizes e Bases da Educação 
Brasileira (LDB 9394/96) é a legislação que regulamenta o sistema educacional 
(público ou privado) do Brasil (da educação básica ao ensino superior). 

 
Na história do Brasil, essa é a segunda vez que a educação conta com uma Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação, que regulamenta todos os seus níveis. A primeira 
LDB foi promulgada em 1961 (LDB 4024/61). 

 
A LDB 9394/96 reafirma o direito à educação, garantido pela Constituição Federal. 

Estabelece os princípios da educação e os deveres do Estado em relação à educação 
escolar pública, definindo as responsabilidades, em regime de colaboração, entre a 
União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios. 

 
Segundo a LDB 9394/96, a educação brasileira é dividida em dois níveis: a 

educação básica e o ensino superior. 
 

Educação básica: 

 
 Educação Infantil – creches (de 0 a 3 anos) e pré-escolas (de 4 e 5 anos), é 

gratuita, mas não obrigatória. É de competência dos municípios. 
 

 Ensino Fundamental – anos iniciais (do 1º ao 5º ano) e anos finais (do 6º ao 9º 
ano) – É obrigatório e gratuito. A LDB estabelece que, gradativamente, os 
municípios serão os responsáveis por todo o ensino fundamental. Na prática os 
municípios estão atendendo aos anos iniciais e os Estados os anos finais. 

 
 Ensino Médio – O antigo 2º grau (do 1º ao 3º ano). É de responsabilidade dos 

Estados. Pode ser técnico profissionalizante, ou não. 
 

 
Ensino Superior: 

 
 É de competência da União, podendo ser oferecido por Estados e Municípios, 

desde que estes já tenham atendido os níveis pelos quais é responsável em sua 
totalidade. Cabe a União autorizar e fiscalizar as instituições privadas de ensino 
superior. 
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A educação brasileira conta ainda com algumas modalidades de educação, que 
perpassam todos os níveis da educação nacional. São elas: 

 
 Educação Especial – Atende aos educandos com necessidades especiais, 

preferencialmente na rede regular de ensino. 
 

 Educação a distância – Atende aos estudantes em tempos e espaços diversos, 
com a utilização de meios e tecnologias de informação e comunicação. 

 
 Educação Profissional e Tecnológica – Visa preparar os estudantes a 

exercerem atividades produtivas, atualizar e aperfeiçoar conhecimentos 
tecnológicos e científicos. 

 
 Educação de Jovens e Adultos – Atende as pessoas que não tiveram acesso a 

educação na idade apropriada. 
 

 Educação Indígena – Atende as comunidades indígenas, de forma a respeitar a 
cultura e língua materna de cada tribo. 

 
Além dessas determinações, a LDB 9394/96 aborda temas como os recursos 

financeiros e a formação dos profissionais da educação. 
 
 

3.3 Instituição de Ensino Superior 
 

No que se refere à configuração organizacional e acadêmica das IES, de 

acordo com o Decreto nº 5.773/06, elas são credenciadas como faculdades, centros 

universitários e universidades. 

As faculdades são instituições de ensino superior que atuam em poucas áreas 

do saber. Muitas vezes, são especializadas e oferecem cursos apenas na área de 

saúde ou de economia e administração, por exemplo. Os centros universitários, assim 

como as universidades, têm graduações em vários campos do saber e autonomia para 

criar cursos superiores. Em geral, são menores do que as universidades e têm menor 

exigência em relação a programas de pós-graduação. Já as universidades devem 

oferecer, obrigatoriamente, atividades de ensino, de pesquisa e de extensão (serviços 

ou atendimentos direcionados à comunidade) em várias áreas do conhecimento. Elas, 

assim como os centros universitários, têm autonomia e podem criar cursos sem 

solicitar permissão ao MEC. As faculdades não têm essa autonomia. 
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Na Tabela 3, apresentamos algumas das variações abordadas em relação aos 

tipos de IES. 

 

Tabela 3 – Composição docente e de programas de pós-graduação em faculdades, centros 
universitários e universidades 

Faculdades 0,0% 0,0% 0 Não
Centros Universitários 33,3% 20,0% 2 Sim
Universidades 33,3% 33,3% 4 Sim
Fonte: MEC 2015

Tipo de IES
Autonomia para 

criar cursos

Corpo do Docente
% Mestres 
& Doutores

% Integral
Programa 

Strictu Sensu

 
 

Para entendermos de forma mais abrangente o mercado do ensino superior no 

Brasil, precisamos compará-lo com outros mercados de ensino superior no mundo. 

Por meio do Gráfico 1, apresentado mais adiante, é possível perceber que, nos anos 

de 1970, o mercado de ensino superior brasileiro era muito parecido com o mercado 

de ensino superior americano.  

No Brasil, de um total de 5,1 milhões de alunos matriculados em cursos  

superiores, 25% frequentavam universidades públicas e 75%, privadas; nos Estados 

Unidos, a porcentagem de pessoas em cursos universitários era a mesma, 25% em 

universidades públicas e 75% em privadas; a diferença residia no número total de 

alunos matriculados. Em relação às pessoas que tinham curso superior, a 

porcentagem era de 10%, e em relação as que não tinham, 90% de uma população 

de 194,4 milhões de habitantes. Nos Estados Unidos, os números são parecidos: em 

uma população de 203,2 milhões de habitantes, 12% possuíam curso superior, 88%, 

não. 

Destacamos, ainda, o financiamento oferecido aos estudantes pelo governo do 

Brasil e dos Estados Unidos: aqui, na década de 1970, 1% dos estudantes tinha 

financiamento; lá, a porcentagem era de 10%. As semelhanças existentes em 

décadas passadas não se mantiveram em tempos mais recentes. Os Estados Unidos 

deram um salto e passaram a ter 82%, em 2016.  
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Ainda no Gráfico 1, observamos a penetração do ensino superior brasileiro em 

comparação a outros países do mundo. Ao passo que o Brasil tem 20% de 

penetração, os Estados Unidos apresentam 82% e a Argentina, 67%, o que demonstra 

existir um mercado amplo, ainda inexplorado e com alto grau de crescimento em 

nosso país. 
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Gráfico 1 – Mercado de ensino superior – Brasil x Estados Unidos 

 

Fonte: Unesco, U. S. National Center for Education, U. S. Census, OECD (2009) e Hoper. 
 

 
 

De acordo com o Gráfico 2, observamos que a dinâmica demográfica brasileira 

favorece o crescimento econômico e a expansão do consumo, o que é favorável para 

o setor do ensino superior. Nesse contexto, torna-se maior a complexidade em relação 

à construção de prospecção do futuro para 2024 devido a alterações de 

regulamentação, concentração de mercado e percepção do aluno sobre a qualidade 

do curso.  
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Gráfico 2 – Relação entre consumo e demografia 
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3.4 Programas governamentais para acesso ao ensino superior 
 
 

3.4.1 Fundo de Financiamento Estudantil  

 

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa de financiamento 

destinado a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não 

gratuitos, com avaliação positiva, de acordo com regulamentação própria, nos 

processos conduzidos pelo MEC. Foi criado pela Medida Provisória nº 1.827, de 

27/05/99, e regulamentado pelas Portarias MEC nº 860, de 27/05/99, e nº 1.386/99, 

de 15/19/99, e Resolução CMN nº 2647, de 22/09/99. 

           Segundo o Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (Semesp), o Fies 

passou a funcionar em um novo formato a partir de 2010 e, no final de 2014, sofreu 

alterações por meio das portarias nº 21, nº 22 e nº 23. Em 26 de dezembro de 2014, 

o Governo Federal estabeleceu, por meio da Portaria Normativa nº 21, novas 

exigências para os estudantes terem acesso ao Fies. De acordo com essa 

regulamentação, os alunos que haviam concluído o ensino médio a partir de 2010 e 

que optaram por aderir ao Fies, precisariam atender aos seguintes pré-requisitos para 

ter direito ao financiamento: 

 nota mínima de 450 pontos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem); 

 nota maior que zero na redação do Enem; 

 não usufruir do Fies e do Prouni ao mesmo tempo. 

Em 2015, o programa sofreu sérias restrições. Por essa razão, apresentou 

queda superior a 40% no número de novos contratos. No período de 2011 a 2014, o 

acumulado de contratos firmados chegou a 1,8 milhão, ou seja, média de 456 mil 

contratos por ano. Já em 2015 e 2016, foram 515 mil contratados firmados, ou seja, 

uma média de 257 mil contratos por ano, uma queda de 50% em comparação à média 

registrada entre 2011 e 2014. 
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Na Tabela 5, a seguir, apresentamos a quantidade de contratos firmados por 

meio do Fies, entre 1999 e 2017. 

 

Tabela 3 – Contratos firmados por meio do Fies – 1999-2017 

Fies - 1999 a 2009 564                 
Novo Fies - 2010 76                   
Novo Fies - 2011 154                 
Novo Fies - 2012 378                 
Novo Fies - 2013 560                 
Novo Fies - 2014 732                 
Novo Fies - 2015 311                 
Novo Fies - 2016 204                 
Novo Fies - 2017 (1º semestre) 99                   
Fonte: Sindata /Semesp | Base: MEC 2017

Contratos Firmados
FIES

Em Milhares
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3.4.2 Programa Universidade para Todos  
 

De acordo com o MEC (2015), o Programa Universidade para Todos (Prouni) 

tem como finalidade conceder bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de 

graduação e sequenciais de formação específica, em instituições de ensino superior 

privadas. Criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº 

11.096, de 13 de janeiro de 2005, oferece, em contrapartida, isenção de tributos às 

instituições que aderirem ao Programa. 

Segundo o Centro de Orientação Fiscal (Cenofisco), a Instrução Normativa 

RFB nº 1.394/13 dispõe sobre a isenção de Imposto sobre a Renda e de contribuições 

aplicável a instituições que aderirem ao Prouni de acordo com o disposto no art. 5º da 

Lei nº 11.096/05. Apresentamos essa instrução detalhadamente no Anexo 2. 

Dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede pública ou da rede 

particular na condição de bolsistas integrais, com renda familiar per capita máxima de 

três salários-mínimos, o Prouni conta com um sistema de seleção informatizado e 

impessoal que confere transparência e segurança ao processo. Os candidatos são 

selecionados pelas notas obtidas no Enem, o que permite conjugar inclusão,  

qualidade e mérito dos estudantes com melhor desempenho acadêmico. 

Desde sua criação até o processo seletivo do segundo semestre de 2014, o 

Prouni atendeu mais de 1,4 milhão de estudantes, 70% dos quais com bolsas 

integrais. 

Segundo o MEC, além do Prouni e do Fies, existem outros programas de apoio 

para ingresso no ensino superior, entre eles, destacam-se o Programa de Apoio a 

Planos de Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (Reuni), o 

Programa Universidade Aberta do Brasil (UAB) e a  expansão da rede federal de 

educação profissional e tecnológica. 
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3.4.3 Pronatec 
 

De acordo com o MEC (2015), O Programa Nacional de Acesso ao Ensino 
Técnico e Emprego (Pronatec) foi criado pelo Governo Federal, em 2011, por meio da 
Lei 12.513/2011, com o objetivo de expandir, interiorizar e democratizar a oferta de 
cursos de educação profissional e tecnológica no país. 

O Pronatec busca ampliar as oportunidades educacionais e de formação 
profissional qualificada aos jovens, trabalhadores e beneficiários de programas de 
transferência de renda. 

De 2011 a 2014, por meio do Pronatec, foram realizadas mais de 8,1 milhões 
de matrículas, entre cursos técnicos e de qualificação profissional, em mais de 4.300 
municípios. Em 2015, foram 1,3 milhão de matrículas. 

 

Objetivos do Pronatec: 

I - expandir, interiorizar e democratizar a oferta de cursos de educação profissional 
técnica de nível médio presencial e a distância e de cursos e programas de formação 
inicial e continuada ou qualificação profissional;  

II - fomentar e apoiar a expansão da rede física de atendimento da educação 
profissional e tecnológica;  

III - contribuir para a melhoria da qualidade do ensino médio público, por meio da 
articulação com a educação profissional;  

IV - ampliar as oportunidades educacionais dos trabalhadores, por meio do incremento 
da formação e qualificação profissional;  

V - estimular a difusão de recursos pedagógicos para apoiar a oferta de cursos de 
educação profissional e tecnológica.  

VI - estimular a articulação entre a política de educação profissional e tecnológica e 
as políticas de geração de trabalho, emprego e renda. 
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INICIATIVAS 

De acordo com o MEC (2015), cinco iniciativas integram as ações do Pronatec: 

1.) Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica 

Entre 2003 e 2014 foram construídas 422 unidades dos Institutos Federais de 
Educação, Ciência e Tecnologia. Entregues à população, elas foram somadas as 140 
unidades construídas entre 1909 e 2002. Hoje, a Rede Federal é composta por 38 
Institutos Federais de Educação, Ciência e Tecnologia, 02 Centros Federais de 
Educação Profissional e Tecnológica, 24 Escolas Técnicas Vinculas às Universidades 
Federais e o Colégio Pedro II, totalizando 562 campi em funcionamento. 

 

2.) Programa Brasil Profissionalizado 

O Programa Brasil Profissionalizado destina-se à ampliação da oferta e ao 
fortalecimento da educação profissional integrada ao ensino médio nas redes 
estaduais. Por meio do programa, o governo federal repassa recursos para as redes 
de educação profissional dos estados e do Distrito Federal. O Governo Federal 
realizou convênios junto aos estados e ao Distrito Federal que totalizam cerca de dois 
bilhões de reais para a construção, reforma e ampliação de escolas estaduais, 
instalação de laboratórios de apoio aos cursos técnicos e capacitação de docentes e 
gestores escolares. Até o final de 2015, foram construídas, reformadas e ampliadas 
342 escolas públicas estaduais aptas a ofertar cursos técnicos integrados ao ensino 
médio. 

 

3.) Rede e-Tec Brasil 

Por meio da Rede e-Tec Brasil são oferecidos gratuitamente cursos técnicos e de 
qualificação profissional, na modalidade a distância. Participam as instituições da 
Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, as unidades de 
ensino dos Serviços Nacionais de Aprendizagem (SENAI, SENAC, SENAR e SENAT) 
e instituições de educação profissional vinculadas aos sistemas estaduais de ensino. 

 

4.) Acordo de Gratuidade com os Serviços Nacionais de Aprendizagem 

Acordo de Gratuidade tem por objetivo ampliar, progressivamente, a aplicação dos 
recursos do SENAI e do SENAC, recebidos da contribuição compulsória, em cursos 
técnicos e de qualificação profissional, em vagas gratuitas destinadas a pessoas de 
baixa renda, com prioridade para estudantes e trabalhadores. O Acordo foi celebrado 
em 2008 e, em 2014, as instituições atingiram o percentual de alocação de 66,7% da 
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receita líquida oriunda da contribuição compulsória nos seus programas de 
gratuidade. 

 

5.) Bolsa-Formação 

Além das iniciativas voltadas ao fortalecimento das redes de educação profissional 
e tecnológica existentes no país, o Pronatec criou a Bolsa-Formação, por meio da qual 
são ofertados cursos técnicos e cursos de formação inicial e continuada ou 
qualificação profissional, utilizando as estruturas já existentes nas redes de educação 
profissional e tecnológica. A iniciativa oferta cursos técnicos para estudantes 
matriculados no ensino médio (cursos técnicos concomitantes), para quem concluiu o 
ensino médio (cursos técnicos subsequentes, por meio do Sisutec), para estudantes 
da educação de jovens e adultos e, ainda, cursos de qualificação profissional. 
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3.4  Plano Nacional de Educação  

 

A complexidade do modelo federativo brasileiro, as lacunas na regulamentação 

das normas de cooperação e a visão patrimonialista que ainda existe em muitos 

setores da gestão pública tornam desafiadora a tarefa de planejamento educacional. 

Planejar, nesse contexto, implica assumir compromissos com o esforço contínuo de 

eliminar desigualdades históricas no Brasil. Para isso, é preciso adotar uma nova 

atitude: construir formas orgânicas de colaboração entre os sistemas de ensino, 

mesmo sem que as normas para a cooperação federativa tenham sido 

regulamentadas. 

A Emenda Constitucional nº 59/2009 mudou a condição do Plano Nacional de 

Educação (PNE), que passou de uma disposição transitória da Lei de Diretrizes e 

Bases da Educação Nacional (LDB) (Lei nº 9.394/1996) para uma exigência 

constitucional com periodicidade decenal, o que significa que planos plurianuais 

devem tomá-lo como referência. O PNE também passou a ser considerado o 

articulador do Sistema Nacional de Educação (SNE), com previsão de percentual do 

Produto Interno Bruto (PIB) para o seu financiamento. Assim, o PNE deve ser a base 

para a elaboração de planos estadual, distrital e municipal, que, ao serem aprovados 

por lei, devem prever recursos orçamentários para sua execução. 

Nesse contexto, não há como trabalhar de forma desarticulada porque o foco 

está na construção de metas alinhadas ao PNE. Apoiar os diferentes entes federativos 

nesse trabalho é uma tarefa que o MEC realiza por intermédio da Secretaria de 

Articulação com os Sistemas de Ensino. O alinhamento dos planos de educação nos 

estados, no Distrito Federal e nos municípios constitui um passo importante para a 

construção do Sistema Nacional de Educação, pois esse esforço pode ajudar a firmar 

acordos nacionais que visam a diminuir as lacunas de articulação federativa no campo 

da política pública educacional. 
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3.4.1 As metas do Plano Nacional de Educação 
 

O PNE é um marco para o desenvolvimento da educação no Brasil e, 

consequentemente, influenciará o mercado do ensino superior brasileiro em 2024.  A 

seguir, apresentamos as 20 metas do PNE divididas em: 1) metas para a garantia do 

direito à educação básica de qualidade; 2) metas para redução das desigualdades e 

valorização da diversidade; 3) metas para valorização dos profissionais da educação 

e 4) metas para o ensino superior. 

Nesta pesquisa, nosso foco são as metas do ensino superior, as demais metas 

são comentadas para termos dimensão do desenvolvimento do Plano Nacional de 

Educação, um trabalho que buscou estabelecer objetivos que visam a melhorar a 

educação no Brasil. 

 

- Metas para a garantia do direito à educação básica de qualidade 

 

De acordo com o MEC, há metas estruturantes que garantem o direito à 

educação básica de qualidade e dizem respeito ao acesso, à universalização da 

alfabetização e à ampliação da escolaridade e das oportunidades educacionais. Essas 

metas são: 

 Meta 1: universalizar, até 2016, a educação infantil na pré-escola para 

crianças de quatro a cinco anos de idade, e ampliar a oferta de educação 

infantil em creches, de forma a atender, no mínimo, 50% das crianças de 

até três anos.  

 Meta 2: universalizar o ensino fundamental de nove anos para toda a 

população de seis a quatorze anos e garantir que pelo menos 95%  dos 

alunos concluam essa etapa na idade recomendada. 

 Meta 3: universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda a 

população de quinze a dezessete anos e elevar, até o final do período de 

vigência do PNE atual, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 

85%. 
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 Meta 5: alfabetizar todas as crianças, no máximo, até o final do 3º ano do 

ensino fundamental. 

 Meta 6: oferecer educação em tempo integral em, no mínimo, 50% das 

escolas públicas, de forma a atender, pelo menos, 25% dos alunos da 

educação básica. 

 Meta 7: fomentar a qualidade da educação básica em todas as etapas e 

modalidades, com melhoria do fluxo escolar e da aprendizagem, de modo a 

atingir as seguintes médias nacionais para o Índice de Desenvolvimento da 

Educação Básica (Ideb): 6,0 nos anos iniciais do ensino fundamental; 5,5 

nos anos finais do ensino fundamental; 5,2 no ensino médio. 

 Meta 9: elevar a taxa de alfabetização da população com quinze anos ou 

mais para 93,5%  até 2015 e, até o final da vigência do PNE atual, erradicar 

o analfabetismo absoluto e reduzir em 50% a taxa de analfabetismo 

funcional. 

 Meta 10: oferecer, no mínimo, 25% das matrículas de educação de jovens 

e adultos, nos ensinos fundamental e médio, na forma integrada à educação 

profissional. 

 Meta 11: triplicar as matrículas da educação profissional técnica de nível 

médio, assegurando a qualidade da oferta e pelo menos 50% da expansão 

no segmento público. 

 

- Metas para a redução das desigualdades e valorização da diversidade 

 

Segundo o MEC, outro grupo de metas diz respeito à redução de desigualdades 

e valorização da diversidade, caminhos imprescindíveis para a equidade. Essas metas 

são: 

 Meta 4: universalizar, para a população de quatro a dezessete anos com 

deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades ou 

superdotação, o acesso à educação básica e ao atendimento educacional 

especializado, preferencialmente na rede regular de ensino, com a garantia 

de sistema educacional inclusivo, de salas de recursos multifuncionais, 

classes, escolas ou serviços especializados, públicos ou conveniados. 
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 Meta 8: elevar a escolaridade média da população de dezoito a vinte e nove 

anos, de modo a alcançar, no mínimo, doze anos de estudo no último ano 

de vigência do PNE atual, para as populações do campo, da região de 

menor escolaridade no país e dos 25% mais pobres, e igualar a 

escolaridade média entre negros e não negros declarados ao IBGE. 

 

- Metas para valorização dos profissionais da educação 

 

O terceiro bloco de metas, que apresentamos a seguir, trata da valorização dos 

profissionais da educação, considerada estratégica para que as metas anteriormente 

apresentadas sejam atingidas. 

 

 Meta 15: garantir, em regime de colaboração entre União, Estados, Distrito 

Federal e Municípios, no prazo de um ano de vigência do PNE atual, política 

nacional de formação dos profissionais da educação de que tratam os 

incisos I, II e III do caput do art. 61 da Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, assegurando que todos os professores da educação básica possuam 

formação específica de nível superior, obtida em curso de licenciatura na 

área de conhecimento em que atuam. 

 Meta 16: formar, em nível de pós-graduação, 50% dos professores da 

educação básica, até o último ano de vigência do atual PNE, e garantir a 

todos os profissionais da educação básica formação continuada em sua 

área de atuação, considerando as necessidades, demandas e 

contextualizações dos sistemas de ensino. 

 Meta 17: valorizar os profissionais do magistério das redes públicas de 

educação básica, de forma a equiparar seu rendimento médio ao dos 

demais profissionais com escolaridade equivalente, até o final do sexto ano 

de vigência do atual PNE. 

 Meta 18: assegurar, no prazo de dois anos, a existência de planos de 

carreira para os profissionais da educação básica e superior pública de 

todos os sistemas de ensino e, para o plano de carreira dos profissionais da 

educação básica pública, tomar como referência o piso salarial nacional 
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profissional, definido em lei federal, nos termos do inciso VIII, do art. 206, 

da Constituição Federal. 

 

- Metas para o ensino superior 

 

Segundo o MEC, um quarto grupo de metas refere-se ao ensino superior, em 

geral de responsabilidade dos governos federal e estaduais. Seus sistemas abrigam 

a maior parte das instituições que atuam nesse nível educacional, mas isso não 

significa descompromisso dos municípios. É no ensino superior que tanto os 

professores da educação básica quanto os demais profissionais que atuarão no 

município são formados, contribuindo para geração de renda e desenvolvimento 

socioeconômico local. Por essas razões, União, estados, Distrito Federal e municípios 

devem participar da elaboração das metas para o ensino superior, nos planos 

municipais e estaduais, vinculadas ao PNE. As metas que dizem respeito ao ensino 

superior são: 

 Meta 12: elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50%  

e a taxa líquida para 33% da população de dezoito a vinte e quatro anos, 

assegurada a qualidade da oferta e expansão para, pelo menos, 40% das 

novas matrículas no segmento público. 

 Meta 13: elevar a qualidade da educação superior e ampliar a proporção de 

mestres e doutores do corpo docente em efetivo exercício no conjunto do 

sistema de educação superior para 75%, sendo, do total, no mínimo 35% 

doutores. 

 Meta 14: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação 

stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de sessenta mil mestres e 

vinte e cinco mil doutores. 

Como podemos notar, o governo tem metas claras e objetivas para todas as 

fases da educação. Nesta pesquisa, focamos nas metas 12 e 13, que se referem ao 

ensino superior, e principalmente na meta 12, que se refere a fazer o aluno ingressar 

na universidade.  
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Neste capítulo, apresentamos a metodologia que norteia a presente 

dissertação. A nosso ver, decidir por qual caminho seguir em uma pesquisa pressupõe 

domínio do campo de estudo e dos procedimentos metodológicos para se atingir os 

objetivos propostos. Nessa direção, Alvesson e Skoldberg (2001) observam que andar 

se aprende andando em uma variedade de terrenos e situações, embora isso 

realmente só aconteça se tal prática for reflexiva.  

Qualquer trabalho científico demanda um método de análise. O método é o 

conjunto das atividades sistemáticas e racionais que, com maior segurança e 

economia, permite alcançar o objetivo com conhecimentos válidos e verdadeiros, 

traçando o caminho a ser seguido, detectando erros e auxiliando as decisões do 

cientista. Assim, mais do que uma exigência formal, o método é uma ferramenta que 

auxilia o pesquisador na busca do conhecimento cientifico (LAKATOS; MARCONI, 

2000).  

Para Gil (1999), a pesquisa é um processo formal e sistemático de 

desenvolvimento do método científico, com o objetivo de descobrir respostas para os 

problemas mediante o emprego de procedimentos científicos. Existem variados tipos 

de pesquisa − exploratória, descritiva, explicativa, entre outros − conforme os objetivos 

estabelecidos. Neste estudo, optamos pela pesquisa descritiva e pela aplicação da 

técnica Delphi, devido ao nosso objetivo geral ser investigar o contexto do ensino 

superior brasileiro em 2024, em comparação com o que determinam as metas do PNE. 

A pesquisa descritiva serve para se identificar as características de determinada 

população ou de determinado fenômeno, podendo estabelecer correlações entre as 

variáveis e definir sua natureza. Nesse caso, não há  compromisso de explicar os 

fenômenos, embora possa servir de base para a explicação. 

Uma pesquisa pode estar baseada na abordagem quantitativa e/ou qualitativa. 

A primeira traduz em números as opiniões e informações, para classificá-las e analisá-

las por meio de recursos e técnicas estatísticas; a segunda baseia-se na relação 

dinâmica entre o mundo e o sujeito. Por meio da pesquisa qualitativa, busca-se 

compreender significados e características situacionais, entender o que as pessoas 

constroem para os fenômenos sociais, ou ainda, como estabelecem sentido para suas 
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experiências. Trata-se de um enfoque, antes de ser um conjunto particular de 

técnicas, e sua adequação deriva da natureza do fenômeno social a ser explorado 

(POPPER,1993).  No nosso caso, adotamos a abordagem qualitativa e, nesse 

contexto, a opinião de especialistas da área educacional é fundamental para 

traçarmos a prospecção para o mercado do ensino superior no Brasil.  

Para atingirmos os objetivos estabelecidos nesta investigação, optamos pela 

coleta de dados utilizando duas fontes de pesquisa: uma fonte primária e outra 

secundária. A fonte secundária diz respeito à análise dos dados quantitativos oficiais 

do MEC e do Censo de 2016; a fonte primária refere-se à aplicação da pesquisa 

qualitativa utilizando a técnica Delphi, por meio da qual consultamos especialistas do 

mercado, a fim de buscarmos respostas para as principais variáveis na prospecção 

para o ensino superior brasileiro em 2024. 

De modo a construirmos uma visão ampla do contexto do ensino superior 

brasileiro, optamos por obter informações de profissionais especialistas, por meio da 

aplicação de questionário composto por 17 perguntas sobre o futuro do ensino 

superior no Brasil. Os participantes trabalham no setor da educação, têm ampla 

experiência e visão aprofundada do mercado educacional. São profissionais que 

atuam como executivos de IES, analista sênior de instituição bancária com foco nesse 

mercado, executivos de publicações especializadas, executivos de associações e 

sindicatos ligados a esse mercado, e demais executivos com experiência no universo 

do ensino superior. Na Figura 2, apresentamos o perfil da área de atuação dos 

profissionais selecionados para este estudo. 
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Figure 2 – Perfil da área de atuação dos especialistas 

 

Fonte: elaborada pelo autor. 

 

Uma vez que o universo de indivíduos que trabalha neste setor é bastante 

amplo, optamos pela seleção dirigida por amostragem não probabilística. De acordo 

com Sampieri (2006, p. 255, apud YOSHIDA, 2011, p. 124), a amostragem não 

probabilística refere-se ao “subgrupo da população no qual a escolha dos elementos 

não depende da probabilidade, e  sim das características da pesquisa”. Nesta 

pesquisa, o fator que confere à amostragem característica não probabilística é a 

experiência e a qualificação dos sujeitos no setor de ensino superior, que os torna 

aptos a responder a este estudo. 

O convite aos especialistas para participar da pesquisa foi feito mediante 

contato pessoal, por meio da rede social Linkedin2 ou por e-mail. No total, 368 

                                                           
2 Endereço eletrônico: < https://www.linkedin.com>. 
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especialistas foram convidados. Por se tratar de questionário estruturado, explicamos 

aos sujeitos os objetivos da pesquisa e também lhes esclarecemos que, se 

concordassem em participar, seriam novamente consultados, conforme exige a 

técnica Delphi. Nesse momento, assegurou-se aos respondentes sigilo em relação a 

suas identidades, bem como das empresas em que trabalhavam.   

Depois de selecionados os especialistas, estabelecemos as variáveis da 

prospecção. Nessa etapa, a revisão bibliográfica sobre ensino superior e sobre o 

método Delphi foi de fundamental importância para defini-las. Para determiná-las, 

partimos das metas do PNE, as quais orientarão uma possível realidade que poderá 

se desenvolver no futuro. Para Marcial e Grumbach (2008, p. 134), esses fatos são 

“sementes importantes a serem identificadas durante os estudos de futuro, 

principalmente nos processos de construção da prospecção, pois determinam sua 

lógica, e sinalizam a existência de outras sementes”.   

Observamos que a pesquisa com os especialistas foi realizada entre a 1º 

quinzena de abril até a 1º quinzena de junho de 2017. As informações divulgadas 

sobre o ensino superior após essa data, como as portarias publicadas pelo MEC em 

21 de junho que regulamenta o Decreto nº 9.057, de 25/05/2017, com o objetivo de 

ampliar a oferta de cursos superiores a distância, não estão contempladas nas 

opiniões dos especialistas. 

Posteriormente, definimos o horizonte temporal da pesquisa. Segundo Marcial 

e Grumbach (2008, p. 51), a prospecção não pode ter “[...] horizonte temporal inferior 

a cinco anos”; tal “[...] limitação está relacionada com o objetivo principal da 

prospecção – auxiliar na definição das estratégias da empresa −, o que exige uma 

abordagem a longo prazo”. Neste estudo, estabelecemos como horizonte temporal o 

período de oito anos, de 2016 a 2024, definido de acordo com as metas do PNE, que 

estabelecem objetivos ao longo de 10 anos, de 2014 a 2024. Mediante a determinação 

do horizonte temporal, identificamos as questões (eventos) que seriam respondidas 

pelos especialistas. 

No contexto desta investigação, eventos são prováveis ocorrências que podem 

vir a causar impactos significativos no estudo. Os eventos foram elaborados com base 

e algumas das características dos métodos de prospecção e da técnica Delphi. Entre 

essas características, destacam-se: 1) não deve haver eventos mutuamente 
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excludentes; 2) é preciso quantificar os eventos de maneira matemática, sempre que 

possível; 3) é necessário evitar questões na forma negativa e 4) não se deve emitir 

juízo de valor. 

O número de questões foi estabelecido conforme o próprio método recomenda, 

ou seja, 17 eventos na etapa da aplicação da técnica Delphi. Para  Camargo (2005, 

p. 113), em um primeiro momento, “pode parecer que quanto mais eventos, maior a 

sensibilidade da pesquisa. Na verdade, o excesso de tópicos e perguntas aumenta a 

complexidade do trabalho dos participantes e demanda muito tempo”, em razão disso, 

o questionário foi desenvolvido para ser respondido em torno de 15 minutos. 
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5 APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS 

Como nesta pesquisa adotamos a técnica Delphi, a apresentação dos 

resultados é feita por meio do perfil dos respondentes, classificados em grupo; a 

análise dos resultados combinados é apresentada em seguida.  

Da amostra de 368 potenciais respondentes, em um primeiro momento, 

obtivemos o seguinte retorno: 

 64 respondentes acessaram o questionário; 

 43 respondentes iniciaram o preenchimento do questionário; 

 36 respondentes terminaram o preenchimento do questionário. 

Do total da amostra, 17,4% acessou o questionário para avaliar o início do 

preenchimento. Entre essas pessoas, 67,2% efetivamente iniciou o preenchimento. 

Do total da amostra que iniciou o preenchimento do questionário, 83,7% efetivamente 

terminou de fazê-lo. O retorno efetivo foi de 9,8% da amostra total, ou seja, 36 

respondentes. 

Posteriormente, da amostra de 36 respondentes da primeira rodada, obtivemos 

o seguinte retorno na segunda rodada: 

 34 respondentes acessaram o questionário; 

 33 respondentes iniciaram o preenchimento do questionário; 

 29 respondentes terminaram o preenchimento do questionário. 

Do total da amostra, 94,4% acessou o questionário para avaliar o início do 

preenchimento. Entre essas pessoas, 97,1% efetivamente iniciou o preenchimento. 

Do total da amostra que iniciou o preenchimento do questionário, 87,9% efetivamente 

terminou de fazê-lo. O retorno efetivo foi de 80,6% da amostra total, ou seja, 29 

respondentes.  

Não existem diferenças significativas entre a 1º rodada da pesquisa e a 2º, mas 

cabe ressaltar que a mediana ficou mais próxima da média na 2º rodada em 

comparação com a 1º rodada. Como previsto no método Delphi, a segunda rodada do 

questionário revela que a divergência de opiniões tenha se reduzido a um nível 

satisfatório. Os resultados referem-se aos obtidos na 2º rodada. 
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Os respondentes foram classificados de acordo com o mercado em que atuam: 

 Docentes IES; 
 Gestores Administrativos; 
 Fundo Privaty Equity; 
 Banco de Investimentos; 
 Órgãos Reguladores. 

No gráfico 3, demonstramos a porcentagem de especialistas que finalizaram o 

questionário por área de atuação. 

 

Gráfico 3 – Especialistas por área 

44,4%
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Fonte: elaborado pelo autor. 

 

A pesquisa enviada aos especialistas contatados foi elaborada de modo que 

pudéssemos obter dados que nos permitissem construir o mercado do ensino superior 

em 2024. Assim, dividimos a pesquisa em cinco seções, conforme a área de negócio 

do ensino superior, a saber: 

1) Ensino superior brasileiro em 2024 

2) Graduação presencial 

3) Graduação EAD 

4) Metas do Plano Nacional da Educação 
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5) Mercado e Regulação 

 

Com base nos dados de cada seção, obtivemos os resultados que seguem.   

Primeiramente, decidimos situar o especialista em relação aos objetivos da 

pesquisa. Nessa seção, não foi necessário responder a nenhuma questão. A única 

informação solicitada foi o e-mail, para caso fosse feito à solicitação, o envio dos 

resultados da pesquisa. 

O texto enviado ao especialista com as informações da pesquisa é apresentado 

na sequência 

 

Prezado(a) respondente, 

Esta pesquisa é parte do trabalho final do programa de Mestrado Profissional em 
Administração que apresentarei à Fundação Instituto de Administração – FIA, sobe orientação 
do Prof. Dr. Daniel Estima e tem como objetivo estudar como será o ensino superior brasileiro 
em 2024 comparando com as metas estabelecidas no Plano Nacional da Educação. 

 Baseamos este questionário no método Delphi que pressupõe a participação de 
especialistas no assunto em questão. Por isso sua contribuição é fundamental para o 
desenvolvimento desta pesquisa. 

As respostas são consideradas confidenciais e a divulgação dos resultados será feita 
somente de forma agregada. Não serão divulgados nomes dos respondentes. 

Estima se aproximadamente entre 10 e 15 minutos como tempo para responder o 
questionário, que contém 18 questões dividida em 5 Seções. 

Caso tenha dúvidas, favor entrar em contato por meio do telefone (11) 9 8604-7740 ou 
pelo e-mail c.amorim.junior@gmail.com 

Muito obrigado pela sua participação. 

Clodovirges Neves de Amorim Junior  
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- Seção I – Graduação presencial 

 

A primeira seção foi dedicada ao ensino superior presencial. Nessa seção, 

foram demonstrados os resultados da evolução do número de alunos entre 2012 e 

2015, conforme dados constantes na Tabela 6. 

 

Tabela 4 − Evolução do número de alunos − 2012 a 2015 − graduação presencial 

2012 2013 2014 2015

Saldo Inicial 5.747      5.924      5.924      6.526      4,3%

( - ) Formandos (817) (830) (837) (916) (3,9%)
% Formandos (14,2%) (14,0%) (14,1%) (14,0%) n/a

( - ) Evasão (668) (1.169) (944) (1.162) (20,3%)
% Evasão (13,6%) (22,9%) (18,6%) (20,7%) n/a

( + ) Ingressos 1.662      2.228      2.383      2.226      10,2%
% crescimento n/a 34,0% 7,0% (6,6%) n/a

Saldo Final 5.924      6.152      6.526      6.673      4,1%

CARG
12-15

GRADUAÇÃO
PRESENCIAL

Real

 
Fonte: elaborado pelo autor com base em dados do MEC (2016). 

 

Após explicitarmos as informações constantes na Tabela 6, apresentamos 

quatro perguntas, para determinar a evolução do número de alunos da graduação 

presencial em 2024. As questões foram as seguintes: 

1) “Em sua opinião, qual será o % de crescimento ou (redução) anual médio 

entre 2017 a 2024 de novos alunos da Graduação Presencial? Favor 

considerar as informações acima referentes 2012 a 2015”;  

2) “Em sua opinião, qual será o % de crescimento ou (redução) anual médio 

dos concluintes entre 2017 a 2024? Favor considerar as informações acima 

referentes 2012 a 2015”; 

3) “Em sua opinião, qual será o % de crescimento ou (redução) anual médio 

de evasão entre 2017 a 2024? Favor considerar as informações acima 

referentes 2012 a 2015”. 

As respostas dos especialistas a essas três primeiras questões resultaram nos 

dados constantes na Tabela 7. Os especialistas indicaram a porcentagem de 
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crescimento ou a redução anual média e, com essas informações, elaboramos a 

projeção que consta na Tabela 7. Esses dados indicam que os especialistas não 

acreditam que a meta do PNE será cumprida. 

Podemos entender que as razões possíveis para o não cumprimento da meta 

são: (1) alterações macroeconômicas observadas a partir de 2015; (2) alterações nas 

regras do FIES em 2015; (3) aumento do desemprego. Especificamente o aumento 

do desemprego diminuiu a demanda por cursos presenciais, mas aumentou a 

demanda por cursos a distância, que apesar  de não bater a meta do governo (que 

exigiria um crescimento de 9,5% de números de ingressantes anuais na graduação 

presencial + EAD), os especialistas indicam um crescimento de números de 

ingressantes de 0,5% em média por ano na graduação presencial e 8,5% por ano na 

graduação EAD, totalizando uma média de 4,0% de crescimento no número de 

ingressantes na graduação presencial e na EAD. 

Tabela 5– Evolução do número de alunos − 2015 a 2024 − graduação presencial 

Fonte: elaborado pelo autor com base em dados do MEC (2016). 

 

A última questão relacionada à graduação presencial foi: “Favor justificar as 
respostas acima. Quais foram as principais premissas adotadas?”. As duas principais 
justificativas apresentadas foram: 

1) Crise política, que afeta a confiança do consumidor; 
 

2)  Indefinição da política do governo em relação ao Fies, que reduz a confiança 
em relação a se o Programa terá continuidade ou não. 
 

Real
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Saldo Inicial 6.526      6.673          6.801      6.900      6.979      7.044      7.100      7.150      7.195      7.238      

( - ) Formandos (916) (968) (986) (1.001) (1.012) (1.021) (1.029) (1.037) (1.043) (1.049)
% Formandos (14,0%) (14,5%) (14,5%) (14,5%) (14,5%) (14,5%) (14,5%) (14,5%) (14,5%) (14,5%)

( - ) Evasão (1.162) (1.141) (1.163) (1.180) (1.193) (1.205) (1.214) (1.223) (1.230) (1.238)
% Evasão (20,7%) (20,0%) (20,0%) (20,0%) (20,0%) (20,0%) (20,0%) (20,0%) (20,0%) (20,0%)

( + ) Ingressos 2.226      2.237          2.248      2.259      2.271      2.282      2.293      2.305      2.316      2.328      
% crescimento (6,6%) 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5%

Saldo Final 6.673      6.801          6.900      6.979      7.044      7.100      7.150      7.195      7.238      7.278      

PrevistoGRADUAÇÃO
PRESENCIAL
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Considerando o que foi exposto, notamos que a crise política pela qual o país 

atravessava no momento da aplicação da pesquisa, assim como as alterações no 

Fies, que resultaram em uma diferença de 1,6 milhão de alunos em relação à meta 

proposta, influenciaram nas opiniões dos especialistas; em termos percentuais, os 

especialistas projetam um crescimento de 0,5% ao ano no número de ingressantes 

na graduação presencial.  
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- Seção II – Graduação EAD 

 

A segunda seção foi dedicada para à Educação a Distância. Nessa seção, 

foram demonstrados os resultados da evolução do número de alunos de 2012 a 2015, 

como disposto na tabela que segue. 

Tabela 6 – Evolução do número de alunos − 2012 a 2015 − Graduação EAD 

 
Fonte: elaborada pelo autor com base em dados do MEC (2016). 

 

Após explicitarmos as informações constantes na Tabela 8, apresentamos 

quatro perguntas, para determinar a evolução de alunos na graduação EAD em 2024. 

As questões foram as seguintes: 

1) “Em sua opinião, qual será o % de crescimento ou (redução) anual médio 

entre 2017 a 2024 de novos alunos da graduação EAD?. Favor considerar as 

informações acima referentes 2012 a 2015”;  

2) “Em sua opinião, qual será o % de crescimento ou (redução) anual médio 

dos concluintes entre 2017 a 2024? Favor considerar as informações acima referentes 

2012 a 2015”; 

3) “Em sua opinião, qual será o % de crescimento ou (redução) anual médio de 

evasão entre 2017 a 2024? Favor considerar as informações acima referentes 2012 a 

2015”. 

As respostas dos especialistas a essas três questões resultaram nos dados 

constantes na Tabela 9. Os dados indicam que os especialistas não acreditam que a 

meta do PNE será cumprida. 

2012 2013 2014 2015

Saldo Inicial 993          1.114      1.154      1.342      10,6%

( - ) Formandos (174) (161) (190) (234) (10,3%)
% Formandos (17,6%) (14,5%) (16,5%) (17,4%) n/a

( - ) Evasão (247) (315) (350) (409) (18,2%)
% Evasão (30,2%) (33,0%) (36,3%) (36,9%) n/a

( + ) Ingressos 543          515          728          695          8,6%
% crescimento n/a (5,0%) 41,2% (4,6%) n/a

Saldo Final 1.114      1.154      1.342      1.394      7,8%

GRADUAÇÃO
EAD

Real CARG
12-15
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Podemos entender que as razões possíveis para o não cumprimento da meta 

são: (1) alterações macroeconômicas que ocorreram a partir de 2015; (2)  alterações 

nas regras do Fies em 2015; (3) aumento do desemprego, que, por consequência, 

diminuiu a demanda por cursos presenciais, mas aumentou a demanda por cursos a 

distância, em razão da queda de rejeição dessa modalidade de ensino e dos valores 

das mensalidades dos cursos, em média, um terço menor em comparação ao valor 

da mensalidade de cursos presenciais. 

Tabela 7 – Evolução do número de alunos − 2015 a 2024 − Graduação EAD 

 
Fonte: elaborada pelo autor com base nas respostas dos especialistas. 

 

A última questão foi: “Favor justificar as respostas acima. Quais foram as 

principais premissas adotadas?”. As três principais justificativas foram: 

1) Crise política, que afeta a confiança do consumidor; 
 

2)  Indefinição da política do governo em relação ao Fies, que reduz a 
confiança em relação a se o Programa terá continuidade ou não; 
 

3) Maior crescimento da EAD em comparação à modalidade presencial em 

razão do custo das mensalidades serem menores. 

 

Pelo que expusemos, notamos que a crise política por que o país atravessava 

no momento da aplicação da pesquisa, bem como as alterações no Fies, 

influenciaram as opiniões dos especialistas, que indicaram os cursos a distância em 

razão da diminuição da rejeição dessa modalidade e do valor das mensalidades, em 

Real
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

Saldo Inicial 1.342      1.394          1.507      1.644      1.800      1.977      2.172      2.388      2.626      2.889      

( - ) Formandos (234) (251) (271) (296) (324) (356) (391) (430) (473) (520)
% Formandos (17,4%) (18,0%) (18,0%) (18,0%) (18,0%) (18,0%) (18,0%) (18,0%) (18,0%) (18,0%)

( - ) Evasão (409) (400) (432) (472) (517) (567) (623) (685) (754) (829)
% Evasão (36,9%) (35,0%) (35,0%) (35,0%) (35,0%) (35,0%) (35,0%) (35,0%) (35,0%) (35,0%)

( + ) Ingressos 695          764             840          924          1.017      1.119      1.230      1.353      1.489      1.638      
% crescimento (4,6%) 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0% 10,0%

Saldo Final 1.394      1.507          1.644      1.800      1.977      2.172      2.388      2.626      2.889      3.177      

GRADUAÇÃO
EAD

Previsto
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média um terço menor em comparação ao valor da mensalidade de cursos 

presenciais. 

Destacamos um detalhe importante: quando os especialistas responderam à 

pesquisa, ainda não havia sido publicado o Decreto nº 9.057, de 25 de maio de 2017, 

que ampliou a oferta de cursos superiores na modalidade a distância e melhorou a 

qualidade da atuação regulatória do MEC na área, aperfeiçoando procedimentos, 

desburocratizando fluxos e reduzindo o tempo de análise e o estoque de processos. 

Esse decreto alterou significativamente a velocidade de crescimento da EAD ao 

proporcionar autonomia às universidades no tocante à abertura de polos de acordo 

com o Índice Geral de Cursos Avaliados da Instituição (IGC), ou seja, de acordo com 

sua qualidade acadêmica. Podemos concluir que com o advento dessa 

regulamentação, o crescimento anual observado seria ainda mais agressivo que 

8,5%. 
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- Seção III – Metas do Plano Nacional da Educação 

 

A terceira seção foi dedicada às Metas do PNE. Nessa seção, foram elencados 

os indicados do PNE, conforme Tabela 10. 

 

Tabela 8 – Indicadores das Metas do Plano Nacional de Educação − 2012 a 2015 

 

Após explicitarmos as informações constantes na Tabela 10, apresentamos 

quatro perguntas, para determinar a evolução de alunos na graduação presencial em 

2024. As questões foram as seguintes:  
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1) “Qual será o % de participação de Mercado da Graduação Presencial e 

Graduação EAD em 2024?”. Por meio dessa questão, buscamos conhecer o ponto de 

vista dos especialistas em relação a qual modalidade teria maior crescimento nesse 

período; 

2) “Qual será o % de participação de Rede Privada e Rede pública em 2024?”. 

Por meio dessa questão, buscamos conhecer o ponto de vista dos especialistas em 

relação a se a fonte dos investimentos necessários para atingir a meta estaria no setor 

privado ou no público; 

3) “Qual será o % de Mestres & Doutores e deste, qual será o % de Mestres  

em 2024?”. Por meio dessa questão, buscamos conhecer o ponto de vista dos 

especialistas em relação à qualidade do corpo docente e, consequentemente, dos 

cursos em 2024; 

4) “Qual será o % da Taxa Bruta e Taxa Líquida em 2024?”. Por meio dessa 

questão, buscamos conhecer o ponto de vista dos especialistas em relação às metas 

do Plano Nacional da Educação proposto em 2012. 

As respostas dos especialistas a essas quatro questões resultaram nos dados 

constantes na Tabela 11. 
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Tabela 9 – Evolução do número de alunos − 2015 a 2024 

% PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 2015
 2024

(Meta PNE) 
 2024

(Especialista) 
Presencial 83,1% n/a 50,0%

EAD 16,9% n/a 50,0%

Total Graduação 100,0% n/a 100,0%

% PARTICIPAÇÃO DE MERCADO 2015
 2024

(Meta PNE) 
 2024

(Especialista) 
Rede Publica 24,3% 40,0% 25,0%

Rede Privada 75,7% 60,0% 75,0%

Total Graduação 100,0% 100,0% 100,0%

PNE (Meta 13) 2015
 2024

(Meta PNE) 
 2024

(Especialista) 
% Mestres & Doutores 76,3% 75,0% 85,0%

% Doutores 23,7% 25,0% 27,5%

Matriculas
(Em Milhares)

2015
 2024

(Meta PNE) 
 2024

(Especialista) 
18 á 24 anos (1 )

4.104                7.722                5.608                

Acima de 24 anos (2)
3.924                3.978                4.515                

Total de Matriculas (3)
8.028                  11.700                10.123                

Total População (Faixa 18 á 24 anos) (4)
23.901                23.400                23.400                

PNE (Meta 12) 2015
 2024

(Meta PNE) 
 2024

(Especialista) 
% Taxa Bruta 33,6% 50,0% 43,3%

% Taxa Líquida 17,2% 33,0% 24,0%

Nota:
% Taxa Bruta: Porcentagem de matrículas na Educação Superior em relação à população de 18 a 24 anos;

% Taxa Líquida: Porcentagem de matrículas da população de 18 a 24 anos na Educação Superior;
   

Fonte: elaborado pelo autor com base em dados do MEC (2016). 

 

Destacamos que, apesar de os especialistas acreditarem que em 2024 o 

número de alunos ingressantes será de 50% na modalidade presencial e 50% na 

modalidade a distância, os dados anuais de projeção do crescimento do número de 

ingressantes nas modalidades presencial e a distância resultam em uma participação 

de mercado de 65% na modalidade presencial e 35% na modalidade a distância. 

Para alcançarmos 50% no número de ingressantes na modalidade a distância, 

o crescimento da graduação EAD deveria ser de 12,9% contra 8,5% projetado pelos 
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especialistas, e o crescimento da graduação presencial deveria ser negativo, (0,8%), 

contra o crescimento positivo de 0,5% projetado pelos especialistas. 

Em relação aos os investimentos necessários para se alcançar essa meta, os 

especialistas acreditam que eles virão do setor privado, que deverá manter a mesma 

porcentagem de participação de mercado, em torno de 75% contra 60% indicado no 

Plano Nacional da Educação. 

Em relação à meta 13, dedicada à titulação dos docentes, a meta será atingida 

e superada. Em 2015, essa meta foi parcialmente atingida (76,0% em 2015 contra 

75% da meta do PNE) em relação ao número de mestres e doutores, faltando atingir 

a porcentagem de doutores, que está bem próxima, 23,7% em 2015, contra 25% da 

meta do PNE. 

Em relação à meta 12, que estabelece a porcentagem da taxa bruta e líquida, 

ou seja, o tamanho do mercado, na opinião dos especialistas, ficará abaixo tanto na 

taxa bruta (50,0% da meta do PNE contra 43,3% nas projeções dos especialistas) 

quanto na taxa líquida (33,0% da meta do PNE contra 24,0% nas projeções dos 

especialistas). Em número de alunos isso representa 1,6 milhão de alunos a menos 

no ensino superior brasileiro em 2024. Observamos que para o ensino superior 

brasileiro em 2024, mesmo se atingirmos a meta 12 do PNE, da taxa líquida que é de 

33%, um terço dos jovens entre 18 e 24 anos estará na universidade e dois terços 

estarão fora dela, demonstrando que para o mercado de ensino superior brasileiro 

ainda há um grande desafio a ser superado para além de 2024.  
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- Seção IV – Mercado e Regulação 

 

A quinta seção foi dedicada ao mercado e à regulação do ensino superior em 

2024. Por meio dela, observamos a percepção dos especialistas em relação aos 

seguintes assuntos: 

1) Regulação das universidades privadas: os especialistas acreditam que 

não é preciso aumentar a regulação nas universidades privadas, pois o próprio 

mercado regulará isso em relação à qualidade dos cursos. 

2) Constituição do corpo docente: os especialistas acreditam que é preciso 

aumentar a presença de mestres e doutores; eles, inclusive, preveem superar a meta 

13 do PNE, que estabelece que no mínimo 75% dos docentes sejam mestres ou 

doutores. Os especialistas acreditam que será atingido 85%, ou seja, 85% do quadro 

de docentes será composto por mestres ou doutores; 

3) Principal motivo de escolha do aluno em relação a em que IES estudar: 

nesse item, os especialistas não chegaram ao um consenso, como podemos observar 

no Gráfico 4. 

 

Gráfico 4 – Principal fator de escolha de IES por parte do aluno  

25,0%

22,2%

8,3%
11,1%

5,6%

13,9%

13,9%

Preço da Mensalidade (1) Localização (2)
Infra-estrutura (3) Qualidade do Curso medido pelo mercado (4)
Qualidade do Curso medido pelo MEC (5) Comunição & Marketing das IES (6)
Opção do Financiamento oferecido pelas IES (7)

(5)

(4)
(3)

(2)

(1)
(6)

(7)

Fonte: elaborado pelo autor. 
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4) Principal forma de pagamento da mensalidade: nesse item, os 

especialistas também não chegaram ao um consenso, como podemos observar no 

gráfico que segue. 

 
 

Gráfico 5 – Principal forma de pagamento da mensalidade 

41,7%

16,7%

19,4%

22,2%

Recursos Próprios (1) Financiamento Privado (2)

Financiamento Público - FIES (3) Financiamento IES (4)

(1)

(2)

(3)

(4)

     
         Fonte: elaborado pelo autor. 

 

5) Fato relevante não considerado na pesquisa: os especialistas 

destacaram que a empregabilidade que o curso e a IES podem possibilitar será um 

fator importante em relação à qualidade do curso e à escolha dos alunos. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

A realização desta pesquisa foi motivada pelo desejo de desenvolver uma 

prospecção realística em relação ao contexto educacional do ensino superior, 

considerando-se as transformações econômicas que estamos vivenciando desde 

2013.  

Neste trabalho, foi estabelecido um objetivo geral: indicar como será o contexto 

do ensino superior brasileiro em 2024, em comparação com o que determinam as 

metas do PNE, e dois objetivos específicos: 1) identificar as características que o 

mercado de ensino superior terá em 2024 em seis diferentes aspectos, que são: (i)  

tamanho do mercado; (ii) divisão do mercado, entre graduação presencial e ensino a 

distância;(iii)  participação de mercado do ensino superior público; (iv) peso da 

qualidade do curso na visão do mercado; (v) titulação do professor;(vi) formas de 

pagamento e financiamento de cursos de graduação;  e 2) analisar e discutir os dados 

coletados em relação as metas do PNE. De modo a alcançarmos esses objetivos, no 

decorrer desta dissertação, expusemos os principais métodos prospectivos e 

selecionamos o mais adequado para esta pesquisa: o método Delphi. Posteriormente 

aplicamos o instrumento proposto a profissionais envolvidos no contexto educacional, 

selecionados para este estudo.  

A pesquisa enviada aos especialistas foi elaborada de modo que pudéssemos 

obter dados que embasassem a construção do mercado do ensino superior em 2024. 

Dividimos a pesquisa enviada aos especialistas em cinco seções, com base no Plano 

Nacional da Educação, e incluímos alguns dados quantitativos e qualitativos 

relacionados a como as metas seriam atingidas. 

No PNE, há três metas estabelecidas para o ensino superior brasileiro em 2024. 

Constatamos que a meta 12, que seria a principal meta, busca elevar a taxa bruta de 

matrículas para 50% e a taxa líquida para 33%, o que representaria em 2024 

aproximadamente 11,7 milhões de matrículas. De acordo com os especialistas que 

participaram desta pesquisa, em 2024 chegaremos a 10,1 milhões de matrículas, 

respectivamente, 43,3% de taxa bruta e 24,0% de taxa líquida. 

Assim, a previsão é de 1,6 milhão de alunos a menos, o que deve tornar o 

mercado mais competitivo. O custo para captar o aluno será cada vez maior, o que 
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afetará não só as grandes IES, mas também, e principalmente, as menores, que 

deverão sofrer mais com a concorrência com as IES de maior porte. 

Em 2015, as taxas brutas e líquidas eram de 34,6% e 18,1%, respectivamente, 

ainda bem longe da meta que, pelas últimas ações, dificilmente será atingida. 

No que se refere à meta 13, que consiste em elevar a qualidade da educação 

superior e ampliar para 75% (no mínimo 35%) a proporção de mestres e doutores em 

efetivo exercício no conjunto do sistema de educação superior, os especialistas 

participantes acreditam que será cumprida. Essa meta demonstra que a qualidade do 

curso será importante para as IES, para o governo e, principalmente, para os alunos. 

Entendemos que esse será um item de exclusão, ou seja, um curso sem qualidade 

terá poucas chances de sobreviver. 

Em 2015, as metas praticamente foram cumpridas, a porcentagem de mestres 

e doutores estava em 74,3% contra 75,0% da meta e a porcentagem mínima de 

doutores estava em 35,1%, acima da meta de 35%. 

No que se refere à meta 14, também uma meta do ensino superior brasileiro, 

mas que não era objeto do nosso estudo, seu objetivo é elevar gradualmente o número 

de matrículas na pós-graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 

60 mil mestres e 25 mil doutores. 

No tocante a esse item, em 2015, tínhamos 54.924 alunos matriculados em 

cursos de mestrado, contra 60.000 estabelecidos pela meta, isso em razão da grande 

procura por cursos de mestrado profissionalizante. Em relação ao doutorado, 

tínhamos 18.625 alunos matriculados, contra a meta anual de 25 mil alunos. A nosso 

ver, essas metas devem ser alcançadas até 2024. 
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Impacto da meta 12 

 

A meta 12 não estabelece a quantidade de alunos na modalidade de ensino 

presencial e na modalidade a distância, mas, sim, no ensino superior como um todo. 

Em 21 de junho de 2017, o MEC que regulamentou o Decreto nº 9.057, de 25 de maio 

de 2017, de modo a simplificar a abertura de novos polos EAD. Consequentemente, 

deverá ocorre um aumento na oferta de cursos e de alunos matriculados, mas isso 

ainda não deverá ser suficiente para alcançarmos a meta. 

Na modalidade a distância, em razão da nova regulamentação do MEC 

mencionada, o impacto poderá ser o aumento da oferta de cursos a distância, com 

consequente redução nos preços das mensalidades devido ao efeito demanda versus 

oferta. Observamos que tal impacto poderá afetar o ensino presencial, nos cursos que 

são oferecidos na modalidade a distância.  

Hoje uma IES pode não ter concorrência perto da sua localização, e a barreira 

de entrada para uma nova IES é grande em virtude dos custos fixos e, principalmente, 

da necessidade de se criar a infraestrutura necessária para uma universidade de 

médio porte, que pode atender cerca de cinco mil alunos. Com a nova regulamentação 

do MEC, essa barreira tornou-se consideravelmente mais fraca porque um novo 

concorrente não precisa necessariamente abrir um campus, basta abrir um polo, com 

infraestrutura muito menor e cursos de alta demanda; o efeito a curto e médio prazos 

será o aumento da concorrência. Outro ponto importante: a concorrência começa 

dentro da própria IES, pois ao oferecer cursos na modalidade presencial e a distância, 

ela passa a disputar o mesmo aluno, oferecendo-lhe mais opções. 

A permissão de que as bibliotecas sejam virtuais também é um aspecto 

relevante, uma vez que essa orientação deve estimular a abertura de novos cursos 

nas áreas de Saúde e Engenharia, devido a termos muitos simuladores excelentes 

on-line que permitem fazer experiências físicas ou químicas. 

A discriminação em relação a cursos a distância observada no início dos anos 

2000 está diminuindo, como evidenciado pelo aumento no número de ingressantes, 

maior do observado no ensino presencial. Segundo a consultoria Hoper (GUIA DO 
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ESTUDANTE, 2016), a idade média do aluno de EAD passou de 42 anos, entre 1995 

e 2000, para 33 anos, entre 2011 e 2014, o que demonstra que os mais jovens estão 

sendo atraídos para essa modalidade de ensino. 

Nesse novo mercado, os alunos terão mais opções para decidir em qual IES 

estudar. Nesse aspecto, identificamos alguns pontos importantes que merecem 

reflexão. 

Primeiro, o preço da mensalidade. À medida que a rejeição à modalidade 

diminui, os alunos ficam mais sensíveis ao preço da mensalidade. Se em tese a 

qualidade e a carga horária de um curso presencial e um a distância são as mesmas 

por que pagar muitas vezes o dobre por um curso presencial? Nas IES que oferecem 

ambas as modalidades de ensino, a concorrência começaria dentro da própria 

instituição? Nesse caso, as IES devem ter cuidado redobrado, para não iniciar uma 

guerra de preços que não seria sustentável no médio e no longo prazos.  

A localização continua sendo um fator importante, segundo os especialistas 

que participaram deste estudo, principalmente em grandes centros urbanos, assim 

como a qualidade dos cursos. 

Com nova regulamentação do Fies, um aspecto que poderá fazer diferença diz 

respeito às opções de financiamento que as IES poderão oferecer a seus alunos. Os 

especialistas participantes desta investigação estimam que em torno de 41% dos 

alunos precisarão de financiamento para cursar o ensino superior e desses, somente 

45% será atendido pelo Fies ou por outro financiamento público, ou seja, as IES 

deverão ter opções de financiamento para ser tornarem competitivas no mercado 

projetado do ensino superior brasileiro em 2024. 

Com várias mudanças, como as mencionadas anteriormente, quais seriam os 

principais impactos nas IES? 

 

Principais impactos nas IES 

 

Segundo a consultoria Hoper, o setor de ensino superior privado registrou, em 

2016, receita líquida de R$ 49,3 bilhões. Desse total, 36% provém dos 12 maiores 
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grupos educacionais, mas considerando o número de alunos, esse percentual sobe 

para 44%. 

Atualmente, o setor de ensino superior está se consolidando em razão do 

movimento de aquisição e fusão de IES, o que tem resultado em grandes instituições 

que passam a concentrar boa parte do alunado do país. 

Assim como ocorreu em outros setores, como supermercados e bancos, o setor 

de ensino privado deflagra uma “corrida de gigantes” rumo à maior concentração de 

alunos e à possibilidade de economia em escala. Os grandes grupos educacionais 

tornam-se maiores a cada dia, aumentando a dificuldade das pequenas IES para se 

manterem competitivas.  

Até há pouco tempo, não se falava em economia de escala no setor de 

educação superior, uma vez que o maior custo decorre da folha de pessoal, à qual 

não se aplicava o ganho em escala. No entanto, mais recentemente, com a inserção 

das novas tecnologias da informação no contexto do processo ensino-aprendizagem, 

integradas a projetos de unificação de matrizes curriculares, o ganho em escala 

passou a ser mais significativo no setor educacional. 

Nesse contexto, a projeção do setor para 2024 indica que haverá grandes 

desafios, principalmente para as pequenas e médias IES, que enfrentam dificuldades 

para competir com grandes grupos. Essas IES poderão optar por seguir um entre três 

caminhos: (a) estabelecer-se em cidades onde os grandes grupos não têm interesse 

em atuar; (b) encontrar um nicho de mercado e criar diferenciais para serem 

reconhecidas como referência; (c) ser vendida para grandes grupos. 

Em relação à primeira possibilidade, “estabelecer-se em cidades onde os 

grandes grupos não têm interesse em atuar”, os grandes players do mercado 

educacional procuram cidades acima de 100 mil habitantes para estabelecer o ensino 

presencial. Assim, para as pequenas e médias IES, o interessante é se estabelecer 

em cidades com menos de 100 mil habitantes e ter participação de mercado alta. 

Essas IES provavelmente enfrentarão concorrência na EAD, em que IES maiores 

podem optar por atuar em locais cujo número de habitantes esteja em torno de 50 mil 

habitantes.  

No caso da segunda possibilidade, “encontrar um nicho de mercado e criar 

diferenciais para ser reconhecidas como referência”, o interessante é estabelecer um 
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nicho de mercado, que ser estabelecido pela qualidade do ensino ou por um curso o 

específico. Podemos classificar o mercado em quatro faixas, pelo critério de 

qualidade: instituições de qualidade superior, por exemplo, USP e, FGV; instituições 

com marcas fortes, por exemplo, Mackenzie e FIA; instituições com marcas sólidas, 

mas qualidade abaixo da dos dois grupos anteriores; instituições com marcas fracas, 

que se destacam pelo baixo custo da mensalidade, e não pela qualidade do ensino. 

A terceira possibilidade, “ser vendida para grandes grupos”, requer que a IES 

se organize primeiro, para chamar a atenção dos grandes players e, assim, conseguir 

o maior valor possível. A forma como a IES está organizada pode fazer toda diferença 

na negociação. Nesse aspecto, citamos como exemplo do que é aconselhável fazer: 

terceirizar os serviços de limpeza e segurança; reduzir a hierarquia; elaborar grade 

curricular com estrutura adequada, incluindo 20% de aulas a distância; ter um plano 

estratégico que demonstre o potencial da IES. 

A nosso ver, 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, constante e ininterrupto, customizado para diferentes 

públicos. Em outras palavras, o futuro do setor está na educação continuada em suas 

diferentes facetas, e não apenas na graduação.  

Como mencionamos, o mercado do ensino superior enfrenta grandes desafios 

e oportunidades, que podemos resumir nos itens a seguir: 

 Ampla demanda: (i) atualmente, três quintos dos jovens entre 18 e 24 anos 

estão fora da universidade; (ii) 13 milhões de pessoas entre 25 e 34 anos 

que possuem ensino médio não têm curso superior; (iii) 19 milhões de 

pessoas entre 25 e 34 anos não têm ensino médio; 

 

 Fatores macroeconômicos favoráveis: (i) a educação está entre as três 

principais prioridades de uma pessoa; (ii) a baixa penetração do ensino 

superior no Brasil contribui para o crescimento da demanda no setor; 
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 Maior demanda por ensino de qualidade: (i) os estudantes estão se 

tornando mais sensíveis à qualidade de ensino, com capacidade de 

escolher seu curso preferido, e menos sensíveis ao preço. 

Considerando o que expusemos, se atingirmos a meta 12 do PNE em relação 

à taxa líquida de 33%, estamos dizendo que um terço dos jovens entre 18 e 24 anos 

estará na universidade e dois terços estarão fora desse nível de ensino, uma indicação 

de que o mercado de ensino superior brasileiro deverá enfrentar um grande desafio 

para além de 2024. 

 

Limitações da Pesquisa 

O estudo realizado apresentou limitações importante, que será descrita abaixo: 

 Ao realizar esta pesquisa, no período de Julho de 2016 a Agosto de 2017, o 
mercado de ensino superior brasileiro estavam sofrendo grandes mudanças, 
principalmente na parte regulatória e do FIES, além da crise econômica e política que 
o País estava atravessando. Devido a estes acontecimentos, os especialistas podem 
ter sido influenciados por estes fatores. 
 
 Em Julho de 2016 a Kroton maior empresa educacional brasileira anunciou 
aquisição da Estácio de Sá, segundo maior empresa educacional. Após análise do 
CADE, esta operação foi negada em Julho de 2017, ou seja, quando os especialistas 
responderam os questionários, a interpretação era da fusão destas empresas, que 
acabou não ocorrendo, ocasionando grandes mudanças estratégicas para todo setor 
e um novo marco das descrições do CADE. 

 

Sugestões de estudos futuros 

O estudo desta dissertação respondeu o problema de pesquisa, mas possibilitou 
outros estudos que poderíamos realizar, dentre eles, destaca-se: 
 

 Entrada de grupos internacionais no ensino superior brasileiro; 
 

 Analise do mercado de ensino superior entre IES versus Grupo Econômico; 
 

 Analise do impacto do Decreto nº 9.057 que permitiu abertura de polos EAD 
mas colocando uma barreira pela qualidade da IES. Que em tese, esta barreira 
não possui efeitos para grupos econômicos. 
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Anexo 1  – Legislação brasileira do ensino superior  

2017 

 
 Portaria normativa nº 01, de 3 de janeiro de 2017 - Estabelece os prazos de validade para atos 

regulatórios de credenciamento e recredenciamento das Instituições de Educação Superior. 
 

 Portaria Normativa nº 07, de 24 de março de 2017 - Dispõe sobre os procedimentos de 
monitoramento para o funcionamento dos cursos de graduação em Medicina em instituições 
de educação superior privadas, no âmbito do Programa Mais Médicos. 
 

 Portaria Normativa nº 10, de 18 de maio de 2017 – Dispõe sobre a alteração do inciso IV do 
art. 57 da Portaria Normativa MEC nº 40, de 12 de dezembro de 2007, e dá outras 
providências. 

 

 Portaria Normativa nº 11, de 20 de junho de 2017 - Estabelece normas para o credenciamento 
de instituições e a oferta de cursos superiores a distância, em conformidade com o Decreto nº 
9.057, de 25 de maio de 2017. 
 

 Portaria Normativa nº 13, de 20 de julho de 2017 - Altera dispositivos da Portaria Normativa 
no 7, de 24 de março de 2017, que estabelece procedimentos de monitoramento para 
funcionamento dos cursos de medicina. 

 

 

2016 

 
 Portaria nº 19, de 28 de setembro de 2016 -  Dispõe sobre procedimentos para transferência 

de mantença de Instituições de Educação Superior - IES integrantes do Sistema Federal de 
Ensino, por meio de aditamento de atos autorizativos. 
 

 Portaria Normativa nº 1.442, de 9 de dezembro de 2016  - Disciplina os procedimentos para 
apuração de denúncias de irregularidades praticadas pelas Instituições de Educação Superior 
- IES no Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade. 

 

 Portaria Normativa nº 01/2016 – Estabelece o Calendário 2016 de abertura do protocolo de 
ingresso de processos regulatórios no Sistema e-MEC. 

 

 Portaria Normativa nº 02/2016 – Estabelece os prazos dos atos regulatórios de 
credenciamento e recredenciamento das Instituições de Educação Superior pertencentes ao 
Sistema Federal de Ensino 

 

 Portaria Normativa nº 10/2016 - Dispõe sobre procedimentos de alteração no número de vagas 
de cursos de graduação, ofertados por Instituições de Ensino Superior - IES integrantes do 
Sistema Federal de Ensino, por meio de aditamento de atos autorizativos 

 

 Portaria Normativa nº 20, de 13 de outubro de 2016 -  Dispõe sobre o procedimento de redução 
de vagas de cursos de graduação, ofertados por Instituições de Ensino Superior – IES 
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integrantes do Sistema Federal de Ensino, e altera a Portaria Normativa nº 10, de 6 de maio 
de 2016. 

 Portaria Normativa nº 21, de 1º de dezembro de 2016 - Dispõe sobre o aditamento de atos 
autorizativos de cursos de graduação ofertados por Instituições de Educação Superior. 
 

 Portaria Normativa nº 22/2016 - Dispõe sobre normas e procedimentos gerais de tramitação 
de processos de solicitação de revalidação de diplomas de graduação estrangeiros e ao 
reconhecimento de diplomas de pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado), 
expedidos por estabelecimentos estrangeiros de ensino superior. 

 

 Portaria Normativa nº 26/2016  - Estabelece o Calendário Anual de abertura do protocolo de 
ingresso de processos regulatórios no Sistema e-MEC 

 

 

 2015 

 
 Portaria Conjunta nº 1/2015 SERES-SESu/MEC - Dispõe sobre a autorização para expedição 

de diplomas e outros documentos acadêmicos dos alunos das Faculdades Integradas de São 
Carlos (FADISC) pela Universidade Federal de São Carlos (UFSCar) e dá outras providências. 
 

 Portaria nº 167/2015 - Altera a Portaria MEC nº 863, de 3 de outubro de 2014, que regulamenta 
o procedimento para qualificação das Instituições de Educação Superior - IES como 
Instituições Comunitárias de Educação Superior. 

 

 Portaria Conjunta nº 2/2015 SESU-SERES/MEC - Designa servidores representantes das 
Secretarias para comporem Comissão de Acompanhamento do recolhimento e transferência 
dos acervos acadêmicos de Instituições de Educação Superior (IES) descredenciadas para a 
UNIFESP – Universidade Federal de São Paulo 

 

 Portaria Normativa nº 5/2015 - Estabelece os procedimentos de pré-seleção e adesão de 
municípios para autorização de funcionamento de curso de graduação em medicina por 
instituição de educação superior privada, precedida de chamamento público. 

 

 

 2014 

 
 Portaria Interministerial nº 10/2014 - Institui a Comissão Executiva dos Contratos 

Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde e o Comitê Nacional dos Contratos 
Organizativos de Ação Pública Ensino-Saúde. 
 

 Portaria nº 12/2014 - Designa representantes para a composição de Comissão de 
Implementação e Acompanhamento do Processo de Transferência Assistida dos discentes da 
Universidade Gama Filho (UGF) e do Centro Universitário da Cidade (UniverCidade) 

 

 
 Portaria nº 41/2014 - Altera a Portaria Normativa nº 18, de 1º de agosto de 2013. 

 
 Portaria nº 91/2014 - Institui o Sistema de Consulta de Graduados -SCG. 
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 Portaria nº 92/2014 - Aprova, em extrato, os indicadores do Instrumento de Avaliação 
Institucional Externa para os atos de credenciamento, recredenciamento e transformação de 
organização acadêmica, modalidade presencial, do Sistema Nacional de Avaliação da 
Educação Superior - SINAES. 

 

 Portaria nº 143/2014 - Dispõe sobre a divulgação do resultado da seleção das propostas 
apresentadas em atenção à chamada pública para adesão ao processo de transferência 
assistida de alunos do Centro Universitário da Cidade. 

 

 Portaria nº 144/2014 - Dispõe sobre a divulgação do resultado da seleção das propostas 
apresentadas em atenção à chamada pública para adesão ao processo de transferência 
assistida de alunos Universidade Gama Filho. 

 

 Portaria nº 219/2014 - Determina à Universidade Gama Filho e ao Centro Universitário da 
Cidade, bem como à sua mantenedora Galileo Administração de Recursos Educacionais S/A, 
no âmbito do processo administrativo nº 23000.017107/2011-53, que proceda à entrega, em 
10 (dez) dias, do acervo acadêmico às IES vencedoras do processo de transferência assistida. 

 

 Portaria nº 277/2014 - Dispõe sobre a abertura de processo administrativo para aplicação de 
penalidades, manutenção de medidas cautelares incidentais já aplicadas e aplicação de 
medidas cautelares adicionais para a Faculdade Roraimense de Ensino Superior - FARES 
(cód. 2536) e para a Universidade Vale do Rio Verde - UNINCOR (cód. 27), com processos 
de supervisão instaurados pelo Despacho SERES/MEC nº 17, de 2011, e Despacho 
SERES/MEC nº 236, de 2011. Apresentação de resultado insatisfatório no Índice Geral de 
Cursos - IGC referente ao ano 2012. 

 

 Portaria nº 336/2014 - Dispõe sobre os procedimentos de aproveitamento de estudos 
necessários para a regularização da vida escolar dos alunos da Faculdade Alvorada de 
Educação Física e Desporto (e-MEC nº 775), descredenciada pelo Despacho SERES/MEC nº 
165, de 06 de setembro de 2013. 

 

 Portaria nº 345/2014 - Dispõe sobre a abertura de processos administrativos para aplicação 
de penalidades em face das Instituições de Educação Superior (IES) cujos cursos da área de 
saúde obtiveram resultados insatisfatório em Conceito Preliminar de Curso (CPC) no ano de 
2010, e que não tenham assinado Termo de Saneamento de Deficiências (TSD) perante o 
MEC, constantes do ANEXO. 

 

 Portaria nº 361/2014 - Dispõe sobre a abertura de processos administrativos para aplicação 
de penalidades em face das Instituições de Educação Superior (IES) que obtiveram resultados 
insatisfatórios em Índice Geral de Curso (IGC), e que não tenham assinado Termo de 
Saneamento de Deficiências (TSD) perante o MEC, constantes do ANEXO. 

 

 
 Portaria nº 543/2014 - Divulga a relação dos municípios selecionados no âmbito do Edital nº 

3, de 22/10/2013, para implantação de cursos de graduação em medicina por instituição de 
educação superior privada. 
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 Portaria nº 730/2014 - Dispõe sobre transferência do acervo acadêmico da Faculdade de 
Humanidades Pedro II, descredenciada, para a Universidade Federal do Rio de Janeiro, e 
autoriza que a Universidade Federal do Rio de Janeiro (cód. 586) expeça diplomas e demais 
documentos acadêmicos dos alunos da Faculdade de Humanidades Pedro II. 

 

 Portaria nº 773/2014 – Altera a Portaria SERES nº 336, de 8 de maio de 2014, publicada no 
DOU de 29/05/2014, seção I, página 12, que dispõe sobre os procedimentos de 
aproveitamento de estudos necessários para a regularização da vida acadêmica dos alunos 
da Faculdade Alvorada de Educação Física e Desporto (e-MEC nº 775), descredenciada pelo 
Despacho SERES/MEC nº 165, de 6 de setembro de 2013. 

 

 Portaria nº 863/2014 - Regulamenta o procedimento para qualificação das Instituições de 
Educação Superior como Instituições Comunitárias de Educação Superior, nos termos da Lei 
nº 12.881, de 12 de novembro de 2013. 

 

 Portaria nº 1.005/2014 - Dispõe sobre a criação de unidades vinculadas e cursos superiores 
de tecnologia, na modalidade presencial, pelas Instituições de Educação Superior mantidas 
pelos Serviços Nacionais de Aprendizagem . 

 

 Portaria Normativa nº 1/2014 - Estabelece o Calendário 2014 de abertura do protocolo de 
ingresso de processos regulatórios no sistema e-MEC. 

 

 Portaria Normativa nº 5/2014 - Altera a Portaria Normativa nº 18, de 1º de agosto de 2013. 
 

 Portaria Normativa nº 7/2014 - Altera os Anexos II e IV da Portaria Normativa nº 1, de 2 de 
janeiro de 2014. 

 

 Portaria Normativa nº 8/2014 - Dispõe sobre o ENADE 2014. 
 

 Portaria Normativa nº 14/2014 - Estabelece os procedimentos de habilitação para autorização 
de cursos de Medicina em unidades hospitalares, por instituições de educação superior 
privadas, precedida de chamamento público. 

 

 Portaria Normativa nº 20/2014 - Estabelece os procedimentos e o padrão decisório para os 
pedidos de autorização dos cursos de graduação em direito ofertados por Instituições de 
Educação Superior - IES integrantes do Sistema Federal de Ensino, em trâmite no Ministério 
da Educação até a publicação desta Portaria Normativa. 

 

 Portaria Normativa nº 24/2014 – Estabelece o Calendário 2015 de abertura do protocolo de 
ingresso de processos regulatórios no Sistema e-MEC. 
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2013 

 
 Portaria nº 1.224/2013 - Institui normas sobre a manutenção e guarda do Acervo Acadêmico 

das Instituições de Educação Superior (IES) pertencentes ao sistema federal de ensino. 
 

 Portaria nº 1.261/2013 - Determina que o Código de Classificação e a Tabela de 
Temporalidade e Destinação de Documentos de Arquivo relativos às Atividades-Fim das 
Instituições Federais de Ensino Superior - IFES, aprovado pela Portaria nº 92, de 23 de 
setembro de 2011, do Diretor-Geral do Arquivo Nacional, é de uso obrigatório nas IFES. 

 

 Portaria Normativa nº 1/2013 - Estabelece o Calendário 2013 de abertura do protocolo de 
ingresso de processos regulatórios no sistema e-MEC. 

 

 Portaria Normativa nº 2 /2013 - Estabelece os procedimentos e o padrão decisório para os 
pedidos de autorização dos cursos de graduação em medicina ofertados por Instituições de 
Educação Superior - IES integrantes do Sistema Federal de Ensino, protocolados no Ministério 
da Educação até o dia 31 de janeiro de 2013. 

 

 Portaria Normativa nº 3/2013 - Estabelece os procedimentos de aditamento de atos 
regulatórios para alteração no número de vagas de cursos de graduação de medicina 
ofertados por Instituições de Educação Superior - IES, integrantes do Sistema Federal de 
Ensino, e dá outras providências. 

 

 Portaria Normativa nº 12/2013 – Altera a Portaria Normativa MEC nº 01, de 25 de janeiro de 
2013, e a Portaria Normativa MEC nº 3, de 1º de Fevereiro de 2013. Publicado no DOU EM 
03/07/2013 

 

 Portaria Normativa nº 13/2013 – Estabelece os procedimentos para pré-seleção de município 
para a autorização de funcionamento de curso de medicina por instituição de educação 
superior privada, precedida de chamamento público, e para a celebração do termo de adesão 
ao chamamento público pelos gestores locais do SUS, a serem observados pela Secretaria 
de Regulação e Supervisão da Educação Superior – SERES. 

 

 Portaria Normativa nº 14/2013 – Dispões sobre os procedimentos de adesão das instituições 
federais de educação superior ao Projeto Mais Médicos e dá outras providências. 

 

 Portaria Normativa nº 015/2013 - Institui a Política Nacional de Expansão das Escolas Médicas 
das Instituições Federais de Educação Superior. 

 

 Portaria Normativa nº 17/2013 - Dispõe sobre os procedimentos de adesão das instituições 
públicas estaduais e municipais de educação superior e de saúde; programas de residência 
em Medicina de Família e Comunidade Medicina Preventiva e Social e Clínica Médica; e de 
escolas de governo em saúde pública ao Programa Mais Médicos para o Brasil e dá outras 
providências. 
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 Portaria Normativa nº 18/2013 – Institui a Política de Transferência Assistida de estudantes 
regulares do Sistema Federal de Ensino, no âmbito dos processos de supervisão que resultem 
em desativação de cursos e descredenciamento de instituições de educação superior pelo 
Ministério da Educação. 
 

 Portaria Normativa nº 19/2013 - Dá nova redação ao artigo 3° da Portaria Normativa n° 14, de 
9 de julho de 2013, que dispõe sobre os procedimentos de adesão das instituições federais 
de educação superior ao Projeto Mais Médicos e dá outras providências. 

 

 Portaria Normativa nº 24/2013 - Regulamenta o Decreto no 8.142, de 21 de novembro de 
2013, que altera o Decreto no 5.773, de 9 de maio de 2006. 

 

 

2012 

 
 Portaria nº 1.006/2012 - Institui o Programa de Aperfeiçoamento dos Processos de Regulação 

e Supervisão da Educação Superior - PARES.  
 

 Portaria nº 1.342/2012 - Aprova o Regimento Interno da Secretaria de Regulação e Supervisão 
da Educação Superior deste Ministério, e cria no âmbito da Secretaria de Regulação e 
Supervisão da Educação Superior, o encargo de Ouvidor. 

 

 Portaria Normativa MEC nº 24/2012 - Acrescenta o artigo 36-A à Portaria Normativa MEC nº 
40/2007, republicada em 29/12/2010. 
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Anexo 2 – Isenção Prouni 

 

Tributos alcançados pela isenção 

 

De acordo com a Instrução Normativa RFB nº 1.394/13, a partir de 01/01/2014, 
a  instituição privada de ensino superior, com fins lucrativos ou sem fins   lucrativos, 
não beneficente, que aderir ao PROUNI nos termos do art. 5º da   Lei nº 11.096/05, 
ficará isenta, durante o período de vigência do termo de   adesão, dos seguintes 
tributos: 

 I - Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins); 

 II - Contribuição para o PIS/PASEP; 

III - Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e 

IV - Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ). 

 

A referida isenção, em relação: 

 

1) ao IRPJ e à CSLL, resultará em benefício sobre o lucro da instituição de   
ensino que deverá apurar o lucro da exploração referente às atividades sobre   as 
quais é aplicada a isenção e 

 

2) ao PIS/PASEP e à COFINS, resultará em benefício sobre o valor da receita   
auferida, ambos decorrentes da realização de atividades de ensino superior,   
provenientes de cursos de graduação ou cursos sequenciais de formação específica. 

Em relação ao IRPJ e à CSLL deverá ser observado o disposto no tópico 5 e 
na   legislação do Imposto sobre a Renda. 

 
 

Cálculo proporcional da isenção 

 

A isenção dos tributos mencionados no tópico 2 será calculada na proporção 
da   ocupação efetiva das bolsas devidas. 
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No cálculo da proporção da ocupação efetiva serão consideradas as bolsas   
integrais, parciais de 50% ou parciais de 25% do Prouni, excluídas as bolsas   da 
própria instituição, referentes aos cursos de graduação ou sequenciais de   formação 
específica, no período de apuração dos tributos. 

 A proporção da ocupação efetiva deverá ser calculada a partir da relação   
entre o valor total, expresso em real, das bolsas efetivamente preenchidas e   o valor 
total, expresso em real, das bolsas devidas, de acordo com o seguinte   procedimento: 

I - valor total das bolsas integrais ou parciais preenchidas – apura-se o   
somatório dos valores, expressos em reais, das bolsas integrais, parciais de   50% ou 
parciais de 25% no âmbito do Prouni, excluídas as bolsas concedidas pela   própria 
instituição, que não tenham relação com o Prouni, observados os   descontos 
concedidos, cujos estudantes bolsistas encontram-se regularmente   matriculados nos 
cursos de graduação ou sequenciais de formação específica no   período de apuração 
dos tributos; 

II - valor total das bolsas integrais ou parciais devidas – apura-se o   somatório 
dos valores, expressos em reais, da totalidade de bolsas de estudo   integrais, parciais 
de 50% ou parciais de 25% devidas no âmbito do Prouni com   base no disposto nos 
arts. 1º a 7º da Lei nº 11.096/05, para estudantes de   cursos de graduação e 
sequenciais de formação específica, excluídas as bolsas   da própria instituição, 
observados os descontos concedidos; 

III - Proporção de Ocupação Efetiva de Bolsas (Poeb) – calcula-se conforme a   
seguinte fórmula: 

Valor total das bolsas integrais ou parciais  preenchidas (número I)  

POEB = _____________________________________________ 

Valor total das bolsas integrais ou parciais devidas (número II) 

 
 
 

Período em que deve ser calculado o Poeb 

 

A Poeb deverá ser calculada: 

I - em março, com base nos dados do 1º semestre do ano-calendário e 

II - em setembro, com base nos dados do 2º semestre do ano-calendário. 

A POEB anual deverá ser calculada da seguinte forma: [(POEB do 1º semestre 
do ano-calendário) + (POEB do 2º semestre do ano-calendário)]. 
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Note-se que o estoque de bolsas relativas a anos anteriores será considerado   
no cálculo da proporção de ocupação efetiva referida neste tópico. 

 
 

Conceito de lucro da exploração 

 

Para essa finalidade considera-se lucro da exploração o lucro líquido do   
período de apuração, antes de deduzida a provisão para a CSLL e a provisão   para 
o Imposto sobre a Renda, ajustado pela exclusão dos seguintes valores: 

I - da parte das receitas financeiras que exceder às despesas financeiras; 

II - dos rendimentos e prejuízos das participações societárias; 

III - dos resultados não operacionais e 

IV - do valor baixado de reserva de reavaliação, nos casos em que o valor   
realizado dos bens objeto da reavaliação tenha sido registrado como custo ou   
despesa operacional e a baixa da reserva tenha sido efetuada em contrapartida   à 
conta de: 

a) receita não operacional; ou 

b) patrimônio líquido, não computada no resultado do mesmo período de   
apuração. 

As variações monetárias serão consideradas, para efeito de cálculo do lucro   
da exploração, como receitas ou despesas financeiras, conforme o caso. 

 

Cálculo da isenção 

 

Para o cálculo da isenção relativa ao IRPJ e à CSLL, a pessoa jurídica deverá: 

I - multiplicar a Proporção de Educação Efetiva de Bolsas (Poeb) apurada,   
conforme disposto no tópico 5.1, pelo lucro da exploração das atividades de   ensino 
superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos sequenciais de   formação 
específica ao final de cada período de apuração trimestral; e 

II - multiplicar o resultado obtido no número I deste subtópico pelas   alíquotas 
do IRPJ, sem o adicional, e da CSLL. 



105 
 

105 
 

O valor apurado conforme o número II deste subtópico constitui o valor da   
isenção do IRPJ e da CSLL respectivamente, que poderá ser deduzido do IRPJ e   da 
CSLL devidos em relação à totalidade das atividades da pessoa jurídica. 

 

Período de apuração: anual ou trimestral 

   Na hipótese de pessoas jurídicas tributadas com base no lucro real anual, a   
pessoa jurídica deverá apurar o saldo do IRPJ e da CSLL em 31 de dezembro   
utilizando a Poeb anual mencionada no tópico 4. 

   Frise-se que no caso de a pessoa jurídica levantar balanço de redução ou   
suspensão, o valor do IRPJ e da CSLL mensal deverá ser apurado, utilizando: 

   I - a Poeb anual do ano-calendário anterior, para os meses de janeiro e   
fevereiro; 

  II - a Poeb do 1º semestre do ano-calendário corrente, para os meses entre   
março e agosto e 

   III - a Poeb anual, para os meses de setembro a dezembro. 

Para as pessoas jurídicas que apuram os tributos em períodos trimestrais, o   
Imposto sobre a Renda e a CSLL relativos aos: 

I - 1º e 2º trimestres do ano-calendário devem ser calculados utilizando a   
POEB do 1º trimestre do ano-calendário (ver número I do tópico 4) e 

II - 3º e 4º trimestres do ano-calendário devem ser calculados utilizando a   
POEB anual do 2º semestre do ano-calendário, apurada conforme o número II do   
tópico 4. 

 

Cálculo para isenção dos tributos 

Para o cálculo da isenção relativa ao IRPJ e à CSLL, a pessoa jurídica   deverá: 

   I - multiplicar a Poeb apurada, conforme: 

   a) o subtópico 5.3 (com base no lucro real anual), pelo lucro da exploração   
das atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou   cursos 
sequenciais de formação específica ao final do período de apuração   anual ou 

   b) o subtópico 5.3 (balanço de redução ou suspensão), pelo lucro da exploração   
das atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou   cursos 
sequenciais de formação específica ao final de cada período de   apuração 
correspondente ao balanço de redução ou suspensão e 
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  II - multiplicar o resultado obtido no número I deste tópico pelas alíquotas   do 
IRPJ, sem o adicional, e da CSLL. 

   O valor apurado conforme o número II deste tópico constitui o valor da   isenção 
do IRPJ e da CSLL que poderá ser deduzido, conforme o caso, do IRPJ e   da CSLL 
devidos em relação à totalidade das atividades da pessoa jurídica. 

   Para o cálculo da isenção relativa à contribuição para o PIS/PASEP e à Cofins, 
a pessoa jurídica deverá multiplicar: 

   I - a Poeb apurada conforme o disposto no número I do tópico 4 pela receita   
auferida nas atividades de ensino superior, proveniente de cursos de   graduação ou 
cursos sequenciais de formação específica relativa aos meses de   março a agosto  e 

   II - a Poeb anual apurada conforme o tópico 4 pela receita auferida nas   
atividades de ensino superior, proveniente de cursos de graduação ou cursos 
sequenciais   de formação específica relativa aos meses de setembro a fevereiro do 
ano   subsequente. 

   A diferença entre a totalidade das receitas das atividades de ensino   superior, 
provenientes de cursos de graduação ou cursos sequenciais de   formação específica 
e o resultado da multiplicação referida neste tópico   constitui o faturamento da 
instituição de ensino que está sujeito à   incidência da Cofins e da contribuição para o 
PIS/PASEP. 

 

Segregação contábil 

    Para usufruir da isenção, a instituição de ensino deverá demonstrar em sua   
contabilidade, com clareza e exatidão, os elementos que compõem receitas,   custos, 
despesas e resultados do período de apuração, referentes às   atividades sobre as 
quais é aplicada a isenção, segregados das demais   atividades. 

Na hipótese de o sistema de contabilidade adotado pela instituição de ensino   
não oferecer condições para apuração do lucro líquido e do lucro da   exploração por 
atividade, este poderá ser estabelecido com base na relação   entre as receitas 
líquidas das atividades isentas e a receita líquida total. 
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APÊNDICE 1 – Questionário de coleta – Método Delphi 

 

Ensino Superior Brasileiro em 2024 
Prezado(a) respondente, 

Esta pesquisa é parte do trabalho final do programa de Mestrado Profissional em Administração que 
apresentarei à Fundação Instituto de Administração – FIA, sobe orientação do Prof. Dr. Daniel Estima 
e tem como objetivo estudar qual será o mercado para o ensino superior brasileiro em 2024 
comparando com as metas estabelecidas no Plano Nacional da Educação. 
 
Baseamos este questionário no método Delphi que pressupõe a participação de especialistas no 
assunto em questão. Por isso sua contribuição é fundamental para o desenvolvimento desta 
pesquisa. 

As respostas são consideradas confidenciais e a divulgação dos resultados será feita somente de 
forma agregada. Não serão divulgados nomes dos respondentes. 

Estima se aproximadamente entre 10 e 15 minutos como tempo para responder o questionário, que 
contém 18 questões dividida em 5 Seções. 

Caso tenha dúvidas, favor entrar em contato por meio do telefone (11) 9 8604-7740 ou pelo e-mail 
c.amorim.junior@gmail.com 

Muito obrigado pela sua participação. 

Clodovirges Neves de Amorim Junior 

* Required 

Email address * 
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SEÇÃO 1 – GRADUAÇÃO PRESENCIAL 

Nesta seção, analisaremos o Ensino da Graduação na Modalidade Presencial. 

São quatro perguntas. Favor considerar o quadro abaixo em suas respostas.  

O quadro a seguir apresenta os dados oficiais do MEC, entre 2012 a 2015, com o número de 
matriculados em graduação presencial bem como os formandos, a quantidade de alunos que evadiram 
e a quantidade de alunos que ingressam no curso naquele ano. 

Em Milhares, exceto quando indicado: 

2012 2013 2014 2015

Saldo Inicial 5.747      5.924      5.924      6.526      4,3%

( - ) Formandos (817) (830) (837) (916) (3,9%)
% Formandos (14,2%) (14,0%) (14,1%) (14,0%) n/a

( - ) Evasão (668) (1.169) (944) (1.162) (20,3%)
% Evasão (13,6%) (22,9%) (18,6%) (20,7%) n/a

( + ) Ingressos 1.662      2.228      2.383      2.226      10,2%
% crescimento n/a 34,0% 7,0% (6,6%) n/a

Saldo Final 5.924      6.152      6.526      6.673      4,1%

CARG
12-15

GRADUAÇÃO
PRESENCIAL

Real

 

 

1. Em sua opinião, qual será o % de crescimento ou (redução) entre 2017 a 2024 de novos alunos da 
Graduação Presencial. Favor considerar as informações acima referentes 2012 a 2015:  
 

2. Em sua opinião, qual será o % de crescimento ou (redução) dos concluintes entre 2017 a 2024. 
Favor considerar as informações acima referentes 2012 a 2015:   

 
 

3. Em sua opinião, qual será o % de crescimento ou (redução) de evasão entre 2017 a 2024. Favor 
considerar as informações acima referentes 2012 a 2015: 
 

4. Favor justifica as respostas acima? Quais foram as principais premissas adotadas. 
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SEÇÃO 2 – GRADUAÇÃO EAD 

Nesta seção, analisaremos Ensino da Graduação na Modalidade EAD. 

São quatro perguntas. Favor considerar o quadro abaixo em suas respostas.  

O quadro a seguir apresenta os dados oficiais do MEC, entre 2012 a 2015, com o número de 
matriculados em graduação presencial bem como os formandos, a quantidade de alunos que evadiram 
e a quantidade de alunos que ingressam no curso naquele ano. 

Em Milhares, exceto quando indicado: 

2012 2013 2014 2015

Saldo Inicial 993          1.114      1.154      1.342      10,6%

( - ) Formandos (174) (161) (190) (234) (10,3%)
% Formandos (17,6%) (14,5%) (16,5%) (17,4%) n/a

( - ) Evasão (247) (315) (350) (409) (18,2%)
% Evasão (30,2%) (33,0%) (36,3%) (36,9%) n/a

( + ) Ingressos 543          515          728          695          8,6%
% crescimento n/a (5,0%) 41,2% (4,6%) n/a

Saldo Final 1.114      1.154      1.342      1.394      7,8%

GRADUAÇÃO
EAD

Real CARG
12-15

 

 

5. Em sua opinião, qual será o % de crescimento ou (redução) entre 2017 a 2024 de novos alunos da 
Graduação EAD. Favor considerar as informações acima referentes 2012 a 2015:  
 

6. Em sua opinião, qual será o % de crescimento ou (redução) dos concluintes em % entre 2017 a 
2024. Favor considerar as informações acima referentes 2012 a 2015: 

 
7. Em sua opinião, qual será o % de crescimento ou (redução) da evasão entre 2017 a 2024. Favor 

considerar as informações acima referentes 2012 a 2015: 
 

8. Favor justifica as respostas acima? Quais foram as principais premissas adotadas. 
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SEÇÃO 3 – Metas do Plano Nacional de Educação 

O PNE (Plano Nacional de Educação) foi sancionado pelo  Congresso Federal em 2014 com a finalidade 
de direcionar esforços e investimentos para a melhoria da qualidade da educação no país. Com força 
de lei, o PNE estabelece 20 metas a serem atingidas nos próximos 10 anos, ou seja, até 2024. 

Favor considerar os quadros abaixo nas suas respostas. 

O quadro a seguir apresenta os dados oficiais do MEC, entre 2012 a 2015, com o número de 
matriculados em graduação presencial bem como os formandos, a quantidade de alunos que evadiram 
e a quantidade de alunos que ingressam no curso naquele ano. 
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9. Qual será o % de participação de Mercado da Graduação Presencial e Graduação EAD em 2024?  
 

10. Qual será o % de participação de Rede Privada e Rede pública em 2024? 
 

11. Qual será o % de Mestres & Doutores e de Mestres  em 2024? 
 

12. Qual será o % da Taxa Bruta e Taxa Líquida em 2024? 
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SEÇÃO 4 – Mercado e Regulação 

Nesta 4o e última seção, convidando a contribuir com sua opinião, sobre as perceptivas do Mercado, 
em relação principalmente regulamentação e principais desafios. 

 
 

13. Em sua opinião, como será a regulação sobre as Universidades Privadas em 2024?  
 

14. Em sua opinião, qual será a exigência de formação do corpo docente do ensino superior em 2024? 
 

15. Em sua opinião, qual será o principal fator para o aluno escolher uma Universidade em 2024? 
 
a. ____Preço da Mensalidade 
b. ____Localização 
c. ____Infraestrutura 
d. ____Qualidade do Curso medido pelo mercado 
e. ____Qualidade do Curso medido pelo MEC 
f. ____Qualificação do Corpo Docente 
g. ____Comunicação e Marketing das IES 
h. ____Opção de Financiamento oferecido pela IES 
i. ____Outros (Especificar:_______________________) 

 
16. Em sua opinião, qual será a principal forma de pagamentos dos alunos do ensino superior em 

2024? 
 

a. ____% Recursos Próprios 
b. ____% Financiamento Governamental (FIES) 
c. ____% Financiamento das IES 
d. ____% Bolsistas (Prouni) 

 
17. Em sua opinião, existe mais algum fato relevante que não foi considerado nesta pesquisa? Favor 

descrever 

 
 
 


