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APRESENTAÇA O 

 

 

 
Ao publicar pesquisas, estudos e dados referentes ao cenário escolar do país, a FEDERAÇÃO 

NACIONAL DAS ESCOLAS PARTICULARES (FENEP) reafirma seu compromisso de buscar 

um sistema educacional de qualidade e promover discussões sobre as diretrizes adotadas 

atualmente de forma embasada e concreta. 

 

Em mais uma edição de uma prestigiosa parceria, a FENEP se une à FUNDAÇÃO GETÚLIO 

VARGAS (FGV) para apresentar a terceira edição de um estudo capaz de fomentar e 

direcionar novas políticas educacionais no país, através da construção de um marco 

quantitativo para o setor educacional privado. 

 

Nesta edição, o estudo recorre a dois pontos de vista complementares. De um lado, estão as 

informações oriundas dos estabelecimentos de ensino, como o número de instituições, 

matrículas, etc., e de outro, as obtidas das famílias usuárias da rede privada, notadamente as 

de natureza demográfica e orçamentária. Consegue-se, deste modo, ampliar as bases de dados 

do segmento e retratar de forma clara e objetiva a evolução do setor. 

 

Incorporar a educação e o conhecimento como diretriz básica para o desenvolvimento de uma 

nação é um dos pilares da FENEP e da FGV, tratando a temática com sua devida importância 

e grandiosidade em busca de uma transformação global. 

 

 

AMÁBILE PÁCIOS 

Presidente da Federação Nacional das Escolas Particulares 

Julho de 2014 

 

  



 

6 

 

10 ANOS DE UMA PARCERIA DE SUCESSO 

 

No ano de 2004, a Federação Nacional das Escolas Particulares, através de sua Diretoria de 

Assuntos Econômicos, promoveu a contratação da Fundação Getúlio Vargas para realizar um 

estudo estatístico do ensino privado no Brasil. 

O primeiro relatório, denominado “Números do Ensino Privado”, mostrou claramente a 

importância da Escola Particular Brasileira para o país. Sua atualização em 2005 bem como 

a produção de oito relatórios regionais evidenciavam quantitativa e qualitativamente a 

contribuição fundamental da iniciativa privada para a educação nacional. 

À época eram mais de 10 milhões de matrículas em 36.800 estabelecimentos de ensino, 

gerando 660.000 empregos diretos com salários 75,64% superiores à média daqueles pagos 

pelo total da economia brasileira. 

Além dos impostos recolhidos aos cofres públicos, municipais, estaduais e federais, o setor 

gerava uma economia para os governos de 23 bilhões de reais, que seria, em estimativa 

modesta, o que teria de ser disponibilizado para dar educação aos brasileiros matriculados 

nas instituições privadas de ensino. 

Nesse contexto, a contribuição dada para a formação do PIB, Produto Interno Bruto, era de 

1,3%. Apenas para efeito de comparar, a saúde privada contribuía com 1,00%. 

Em 2008 foi publicado um terceiro trabalho em que a FGV procura identificar características 

demográficas e orçamentárias das famílias que utilizam a rede privada de ensino do país. 

No trabalho seguinte, a FGV desenvolve estudo aprofundado sobre o emprego no setor 

educacional privado, indicando alternativas de desoneração da folha de pagamentos. 

Finalmente, apresenta a terceira edição de ¨Números do Ensino Privado¨, com dados até 

2013. 

A FENEP acredita que ao promover esses estudos, bem como disponibilizá-los aos 

interessados, presta uma relevante contribuição aos que se preocupam com educação no 

Brasil. 

 

HENRIQUE ZAREMBA DA CÂMARA 

Diretor de Assuntos Econômicos da FENEP 

Julho de 2014 
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INTRODUÇA O  

 

 

 

Esta é a terceira edição do estudo “Números do ensino privado”, realizado pela Fundação 

Getulio Vargas (FGV) com o apoio da Federação Nacional das Escolas Particulares (FENEP). 

Desde a sua primeira edição, publicada em setembro de 2004, o estudo tem por objetivo 

central a construção de um marco quantitativo para o setor educacional privado.  

Recorrendo primordialmente, mas não de modo exclusivo, aos censos escolares do INEP, a 

primeira edição do estudo preencheu antigas lacunas de informação, dando ao ensino privado 

contornos mais definidos. Soube-se que, em 2003, havia no Brasil 35.053 escolas particulares 

de ensino básico. O estudo também revelou a participação da atividade educacional privada 

no PIB brasileiro, calculada em 1,2%. 

Em 2005, a FGV ampliou o escopo inicial de informações, publicando volumes referentes a oito 

estados brasileiros. Esta abordagem mostrou a existência de diferentes padrões regionais de 

inserção econômica do setor educacional privado.  

Mais adiante, em 2007, o setor foi retratado pela ótica das famílias usuárias dos serviços 

oferecidos pelos estabelecimentos particulares de ensino. Usando a POF do IBGE de 2002-

2003, o estudo, que recebeu o nome de “Características demográficas e estrutura 

orçamentária das famílias usuárias da rede privada de ensino”, estimou em 22,15% a 

parcela dos domicílios brasileiros que informaram haver algum morador matriculado em 

estabelecimento educacional privado ou que realizaram despesas com alguma das 

modalidades de ensino regular previstas na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

Esse grupo dedicava 7,22% de seu orçamento às despesas com educação formal. 

Diferentemente dos anteriores, o quarto estudo realizado pela FGV em colaboração com a 

FENEP, intitulado “O setor educacional privado e as alternativas de desoneração da folha 

de pagamentos”, seguiu uma linha propositiva. Depois de caracterizar o setor educacional 

privado como empregador de envergadura, destacando que enquanto a relação entre folha de 
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pagamentos e valor da produção das atividades econômicas que formam o PIB era de 15,26%, 

para a educação privada esta proporção alcançava 46,33%, o estudo, divulgado em 2009, 

elaborou proposta de desoneração transversal (não seletiva setorialmente) da folha de 

pagamentos, baixando a alíquota de tributação de 20% para 12%, redução compensada por 

acréscimo na contribuição sobre o faturamento. 

Nesses quase 10 anos que separam aquela primeira edição da atual, a economia brasileira 

conseguiu reencontrar sua vocação para o crescimento econômico, atingindo, entre 2005 e 

2010, taxas ao redor de 5% ao ano, o dobro do registrado nas duas décadas anteriores. 

Todavia, este ímpeto não teve continuidade na década seguinte, que já se aproxima da 

metade.  

De qualquer maneira, ao longo deste período, a renda pessoal experimentou forte processo de 

redistribuição, o consumo se expandiu e se diversificou e o desemprego caiu a níveis histórica 

e internacionalmente baixos. O gasto público com educação passou de 3,9% para 5,3% do PIB, 

o que deixou o Brasil lado a lado com países desenvolvidos. Ao mesmo tempo, a inexorável 

transição demográfica se acentuou. A população de crianças no país caiu mais de 15% entre os 

censos de 2000 e 2010. 

Diante deste cenário, em que se contrapõem fatores capazes de fomentar o desenvolvimento 

do ensino privado a outros, que agem como inibidores, a FENEP considerou oportuno 

conhecer a evolução do setor após 2005, data de referência da segunda edição de “Números 

do ensino privado”.   

A terceira edição do estudo conjuga a ótica dos estabelecimentos de ensino, que fundamentou 

as duas anteriores, com a dos usuários da rede privada, presente no estudo de 2007 sobre 

despesas domiciliares. Aos censos escolares anuais do INEP, somam-se as Pesquisas de 

Orçamentos Familiares (POFs) referentes a 2008/2009 e a 2002/2003, a Pesquisa Nacional por 

Amostra de Domicílios (PNAD) e o Censo Demográfico de 2010, todos divulgados pelo IBGE. Ao 

ampliar a base de dados sobre a qual se ergue este estudo, “Números do ensino privado”, em 

sua terceira edição, reafirma seu objetivo original. 

 

SALOMÃO QUADROS 
Coordenador do Convênio FENEP-FGV 

Instituto Brasileiro de Economia 
Fundação Getulio Vargas 
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SUMA RIO EXECUTIVO 

 

 

 

1. Entre 2005 e 2012, o número de matrículas na rede privada de educação básica elevou-se de 
7.431.103 para 8.322.219. A taxa média de crescimento no período foi de 1,63%. O movimento 
de expansão do segmento educacional privado contrasta com a retração observada no 
montante global de matrículas no ensino básico do país. Entre os dois anos analisados, este 
contingente de alunos se retraiu a um ritmo de 1,57% ao ano. 

2. A trajetória percorrida pelo segmento educacional privado de expansão do número de 
matrículas se evidenciou em todas as regiões do país, entre 2005 e 2012. O maior crescimento 
foi registrado na Região Norte, onde o número de matrículas elevou-se 3,09% ao ano. A Região 
Sudeste, a que possui a maior concentração de matrículas em escolas privadas, experimentou 
um ritmo de crescimento do número de matrículas de 1,76% ao ano.  

3. O crescimento das matrículas em escolas particulares não foi homogêneo entre níveis 
educacionais. Enquanto na educação profissional, ensino fundamental e educação infantil os 
números são crescentes no período analisado, observam-se retrações na educação de jovens e 
adultos, educação especial e ensino médio. Excetuando-se o ensino fundamental, nos demais 
níveis as mudanças verificadas nas redes privada e oficial tiveram o mesmo sentido, isto é, ou 
ambas apresentaram expansão ou ambas sofreram contração. 

4. O número de crianças atendidas por creches no país avançou de 1.414.343 para 2.540.791, um 
salto de 79,64% no intervalo de 7 anos entre 2005 e 2012. Este resultado equivale a 8,73% ao 
ano. Nenhum outro segmento da educação básica apresentou desempenho semelhante. O 
crescimento das matrículas em creches foi vigoroso tanto nas pertencentes à rede oficial quanto 
nas particulares. Nas creches privadas, o número de alunos passou de 535.226 para 929.737, 
avanço que corresponde a 73,71%, ou 8,21% ao ano. 

5. No universo das pré-escolas, a dinâmica é inversa à das creches, tendo o número de matrículas 
recuado de 5.790.670 para 4.754.721. A diminuição do número de alunos se verificou 
simultaneamente nas públicas e privadas, tendo sido mais pronunciada entre as últimas. Neste 
grupo, o número de matrículas retrocedeu de 1.513.320 para 1.175.647, o equivalente a -3,54% 
ao ano. 

6. As matrículas nos estabelecimentos privados de ensino fundamental avançaram de 3.376.769 
para 4.270.932, entre 2005 e 2012. O crescimento foi de 3,41% ao ano. As matrículas totais 
caíram 1,72% ao ano, evidenciando o recuo experimentado pela rede pública.  

7. Desde 1999, a matrículas em escolas privadas de ensino médio se reduzem. No período que vai 
até 2005, registrou-se diminuição anual de 1,81%. De 2005 em diante, o ritmo anual de redução 
atenuou-se, passando para 0,41%. Para o número total de matrículas, o primeiro período, de 
1999 a 2005, foi de expansão, de 2,54% ao ano. Na fase seguinte, a tendência se inverteu e o 
número total de matrículas recuou 1,07% ao ano. 

SUMA RIO EXECUTIVO 
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8. Entre 2005 e 2012, o número total de matrículas na educação profissional avançou 6,00% ao 
ano. Nos estabelecimentos da rede privada, o acréscimo anual foi de 5,70%. Neste segmento, a 
presença do setor privado é majoritária, correspondendo a 57,10%, em 2012. 

9. Com uma participação de apenas 3,35% no total de matrículas, o segmento de jovens e adultos 
é o que menos atrai a presença do setor educacional privado. Esta tendência manifesta-se há 
mais de uma década. O número de matrículas em estabelecimentos privados, em 2012, era de 
130.973, pouco mais de um terço das 374.765 que o censo escolar registrava para 1999.  

10. O número de matrículas em classes de educação especial de estabelecimentos privados recuou 
de 249.122, em 2005, para 178.589, em 2012. Esta retração de quase um terço equivale a um 
decréscimo à taxa anual de 4,64%. No mesmo período, o número total de matrículas cresceu de 
492.908 para 820.433, evolução que corresponde a um avanço de 7,55% ao ano. 

11. Existiam, em 2012, de acordo com o censo escolar do INEP, 38.060 estabelecimentos privados 
de ensino básico. Este número resultou do crescimento de 7,17% da rede privada, entre 2005 e 
2012, o equivalente ao aumento médio anual de 0,99%. Ao mesmo tempo, os estabelecimentos 
da rede pública experimentaram contínua redução, passando de 217.362 para 192.676, de 1999 
a 2012.  

12. Em 2012, o INEP contabilizou 27.490 escolas de educação básica com uma única sala. Destas, 
apenas 181, ou 0,66%, pertencem à rede privada. A classe mais numerosa de escolas é a 
formada por estabelecimentos de 6 a 10 salas. São 54.810, cabendo ao setor privado 14.911, o 
equivalente a 27,20%. 

13. O número de funções docentes no ensino básico da rede privada era de 496.309, em 2012, 
depois de recuar o equivalente a 0,79% ao ano, desde 2005. Este movimento de retração 
seguiu-se a uma fase de expansão, de 1999 a 2005, quando o número de funções docentes 
cresceu 2,96% ao ano. 

14. Da comparação direta, conclui-se que a proporção média nacional é de 16,77 matrículas para 
cada função docente. O Sudeste e o Sul apresentam coeficientes inferiores à média: 15,82 e 
14,05, respectivamente. Acima da média estão as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, onde 
as proporções são, respectivamente: 18,36; 19,30 e 20,23. 

15. O número de estabelecimentos privados de ensino superior avançou de 1.934 para 2.112, entre 
2005 e 2012. Embora tenha havido aumento ao longo deste período, a participação das 
instituições privadas no total de estabelecimentos se reduziu de 89,33% para 87,42%. A redução 
resulta da desaceleração no ritmo de aumento dos estabelecimentos privados simultaneamente 
à aceleração do crescimento da rede pública. 

16. As matrículas em instituições privadas de ensino superior reproduziram de certa forma a 
dinâmica dos estabelecimentos: forte expansão entre 1995 e 2005, quando mais do que 
dobraram ao passar de 1.059.163 para 3.321.094, e desaceleração nos anos posteriores. Em 
2012, último ano para o qual há dados divulgados pelo censo educacional, o número de 
matrículas na rede privada chegou a 5.140.312. Nesta cifra estão incluídas as presenciais e em 
cursos à distância.  

17. Na divisão geográfica das matrículas na rede privada de ensino superior, a Região Sudeste, a 
exemplo do que ocorre no ensino básico, é a que agrega a maior parcela: 51,01% do número 
total. O Nordeste possui estreita superioridade em relação ao Sul: 17,15% ante 15,60%. Em 
seguida está o Centro-Oeste, com 9,93% das matrículas em estabelecimentos privados, e por 
fim, a Região Norte, com 6,31%. 



 

17 

 

18. As matrículas na rede privada distribuem-se de maneira razoavelmente diversificada em três 
categorias organizacionais. As universidades respondem por 42,31% das matrículas, as 
faculdades por 36,99% e os centros universitários, por 20,69%. Esta configuração contrasta com 
a encontrada na rede pública, onde 86,30% das matrículas são feitas em universidades e apenas 
1,15% em centros universitários. 

19. A modalidade de ensino à distância começou a ser oferecida pelas instituições privadas em 
2002, quando foram registradas 6.392 matrículas. Crescendo em média 150% ao ano, no triênio 
2004-2006, e mais de 30% ao ano daí em diante, as instituições privadas alcançaram, em 2012, 
a proporção de 83,69% das matrículas em EAD. Em valores absolutos, o número total de 
matrículas em EAD chegou a 1.113.850.  

20. A ampliação das fontes e programas de financiamento à educação superior na última década 
tem funcionado como acelerador do crescimento das instituições privadas de ensino. O principal 
programa desta categoria é o ProUni - Programa Universidade Para Todos, criado em 2005.  Em 
2012, o número de alunos ativos no programa chegava a 1.217.179, aí incluídos 164.033 em 
cursos à distância. 

21. O número de funções docentes em instituições privadas de ensino superior cresceu 
continuamente até 2009, à taxa média de 7,43% ao ano.  Do pico, em 2009, até 2012, houve 
uma redução de 2,50%. Ao longo desta trajetória, o número de funções docentes evoluiu de 
122.806, em 2001, para 212.394, em 2012. A proporção de funções docentes vinculadas a 
estabelecimentos privados alcançou o valor máximo de 66,65%, em 2006.  Em seguida, recuou 
até 58,55%, em 2012.  

22. Das 4.208.086 matrículas registradas em 2012 em cursos presenciais de estabelecimentos 
privados de ensino superior, 57,28% correspondiam aos dez mais procurados. Trata-se de um 
elevado grau de concentração, típico do segmento privado. Na rede pública, os dez cursos com 
maior número de matrículas perfaziam 33,96% do total. 

23. Em termos absolutos, os dez cursos presenciais mais frequentados na rede privada somados 
eram responsáveis por 2.410.511 matrículas, em 2012. A presença do setor privado nestes dez 
cursos, medida pela proporção de matrículas em estabelecimentos particulares, é de 83,84%. 
Para a totalidade dos cursos oferecidos no ensino superior na modalidade presencial, a 
participação do setor privado é de 71,04% das matrículas. 

24. O primeiro entre os dez cursos mais frequentados nos estabelecimentos privados de ensino 
superior na modalidade presencial é o de Direito, com 647.416 alunos matriculados, em 2012. 
Este número corresponde a 15,39% de todas as matrículas na rede privada. No curso de Direito, 
as matrículas nas instituições privadas representam 87,89% do total. O segundo curso com 
maior procura na rede privada é o de Administração, com 584.925 matrículas, o equivalente a 
13,90% de todo o setor privado. A proporção de matrículas em estabelecimentos privados no 
curso de Administração é de 87,43%.  

25. Vistas a evolução e as principais características do ensino privado pela ótica dos 
estabelecimentos educacionais, passa-se agora a uma avaliação complementar, baseada em 
pesquisas domiciliares, realizadas pelo IBGE. Em 2010, segundo o censo demográfico, foram 
contabilizados na população residente 13.044.781 indivíduos que frequentavam 
estabelecimentos da rede privada. O número representa um acréscimo de 29,56%, em relação 
ao censo de 2000. Este acréscimo equivale a uma taxa anual de crescimento de 2,62%. 

26. De todos os níveis de ensino, o que mais se expandiu foi o superior, cujo número de matrículas 
ampliou-se à taxa média de 8,17% ao ano. Neste ritmo, o número de matrículas mais do que 
duplicou, passando de 2.011.040, em 2000, para 4.409.263, em 2010. No outro extremo, está o 
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ensino médio, o único a mostrar redução no período considerado. Estas duas observações estão 
em concordância com as obtidas a partir dos censos escolares do INEP, embora não coincidam 
numericamente.  

27. O número de domicílios com moradores usuários da rede privada era de 12.430.175, segundo a 
POF 2009. Como proporção do número total de domicílios do país, esse grupo correspondia a 
21,55%, ligeiramente inferior à parcela encontrada na POF 2003, de 22,13%. Por outro lado, a 
proporção de residentes nestes domicílios em relação à população total era de 24,20%, 
ligeiramente superior à da POF 2003, de 23,86%.  

28. Durante o período de coleta de dados da POF 2009, as famílias usuárias da rede privada 
dedicaram R$ 54.009.103 mil às despesas com educação, de um total de gastos de                    
R$ 726.982.059 mil, ambas as cifras em valores atualizados para dezembro de 2013, pelo IPCA. 
Isto significa que a parcela do orçamento domiciliar dedicada à educação por este grupo de 
famílias é de 7,43%, inferior à determinada com base na POF 2003, de 9,11%. 

29. Os gastos dirigidos à educação crescem mais do que proporcionalmente ao nível de renda. 
Significa dizer que são crescentes as parcelas do orçamento dedicadas à educação. Para as 
famílias com renda mensal até 3/5 salários mínimos, a proporção de gastos educacionais é de 
6,33%. Na faixa seguinte, até 15 salários mínimos, esta parcela eleva-se para 7,33%, e na 
terceira, acima de 15 salários mínimos, chega a 7,77%.  

30. Comparando-se as estruturas orçamentárias dos domicílios que possuem apenas um morador 
frequentando a rede privada e os que possuem dois ou mais, a proporção dos gastos com 
educação se eleva de 6,61% para 9,87%. Esta elevação tem origem no subgrupo educação 
formal, ao qual correspondem proporções de gastos de 4,85% e 7,78%, respectivamente. 

31. Uma análise comparativa entre a distribuição segundo faixas de renda das despesas destinadas 
à educação obtida com os dados da POF 2003 e a resultante do levantamento de 2009 permite 
inferir que a despesa média da faixa superior, acima de 15 salários mínimos, era 12,06 vezes 
maior do que a da faixa inferior, até 3/5 salários mínimos, na época do primeiro levantamento.   

32. Este multiplicador reduziu-se para 6,38 vezes em 2009, usando-se o salário mínimo vigente na 
época do levantamento como referencial para a delimitação das faixas de renda em reais. Pelo 
critério alternativo, que usa o salário mínimo de 2003 corrigido pela taxa de inflação, a 
conclusão é similar, com o multiplicador passando a valer 5,86. 

33. Os 12.430.175 domicílios usuários da rede privada de ensino identificados pela POF 2009 estão 
distribuídos pelas unidades da federação de acordo com a divisão geográfica da população 
brasileira, mas a localização sofre também a influência de fatores econômicos, culturais e 
político-administrativos, especialmente os relativos a ações governamentais no provimento de 
serviços de educação. 

34. O melhor exemplo é o estado de São Paulo, que abriga 13.023.217 domicílios, 2.781.183 dos 
quais usuários da rede privada. Em termos relativos, localizam-se no estado 22,57% de todos os 
domicílios brasileiros e 22,37% dos 12.430.175 que usam os serviços da rede privada de ensino. 

35. Em seguida, na escala populacional, aparecem Minas Gerais e Rio de Janeiro. No primeiro 
estado, situam-se 6.127.964 domicílios; no segundo, 5.192.520. Na relação de domicílios 
usuários da rede privada, no entanto, as posições se invertem. O Rio de Janeiro aparece com 
1.402.681 domicílios, ocupando o segundo lugar no ranking nacional, após São Paulo. Minas 
Gerais vem em seguida, com 1.245.787. 
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36. Comparando-se entre unidades da federação as parcelas orçamentárias destinadas à educação 
pelas famílias usuárias da rede privada de ensino, o espectro de percentuais vai de 4,29%, em 
Roraima, a 9,34%, em São Paulo. 

37. A operação do setor privado de ensino, pela sua magnitude, pode ser retratada 
macroeconomicamente. Segundo o IBGE, entre 2005 e 2009, a atividade privada, denominada 
educação mercantil, em oposição à educação pública, representou, de maneira estável, 1,2% do 
PIB a preços básicos, isto é, sem a adição dos impostos e contribuições incidentes sobre bens e 
serviços.  
 

38. Embora a série do PIB desagregado setorialmente esteja estacionada em 2009, à espera de 
uma ampla reformulação metodológica, os números obtidos dos censos escolares do INEP e das 
pesquisas domiciliares do IBGE dão a entender que o setor não deve ter perdido terreno.  
 

39. A coexistência histórica dos setores privado e público na atividade educacional, com papéis 
complementares, enseja comparações, exploradas ao longo do estudo. A dimensão econômica 
do setor educacional privado, neste contexto comparativo, pode ser interpretada como uma 
despesa pública não realizada ou poupada.  
 

40. Uma das maneiras de se computar esta despesa não realizada é buscar nas contas nacionais o 
valor atribuído à oferta de serviços educacionais privados. Este valor, computado a preços 
básicos, dá a medida do custo econômico de se oferecer serviços educacionais na escala e com a 
diversificação que as famílias usuárias encontram na rede privada. 
 

41. O último dado calculado pelo IBGE no contexto das contas nacionais sobre a produção dos 
diversos setores econômicos, entre eles a educação mercantil, refere-se a 2009. Nesse ano, a 
oferta de serviços educacionais pelo setor privado estava avaliada em R$ 49.969 milhões. Não 
estão incluídos neste valor os impostos incidentes sobre o preço do serviço. Por isso, diz-se que o 
valor dos serviços está medido a preços básicos.  
 

42. Esta cifra pode ser atualizada para 2012 por meio de um cálculo que combina dados da POF, 
censos escolares e índices de preços. Feitas as contas, a cifra é de R$ 64,7 bilhões. Este valor 
corresponde a aproximadamente 1,5% do PIB. 
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NU MEROS DO ENSINO BA SICO  

 

 

MATRÍCULAS 
 

Entre 2005 e 2012, o número de matrículas na rede privada de educação básica 

elevou-se de 7.431.103 para 8.322.219. A taxa de crescimento acumulada no período, 

de 11,99%, equivale a um acréscimo anual médio de 1,63%. O movimento de expansão 

do segmento educacional privado contrasta com a retração observada no montante 

global de matrículas no ensino básico do país. Entre os dois anos analisados, este 

contingente de alunos se retraiu a um ritmo de 1,57% ao ano. Isto significa que as 

matrículas em estabelecimentos da rede pública experimentaram redução ainda mais 

acelerada, de 2,12% ao ano. Desse modo, a proporção de matrículas em 

estabelecimentos particulares subiu de 13,16% para 16,46% do total.  

Tabela 1 - Número de matrículas no ensino básico, 2005 - 2012 

2005 2012 Variação 

Total 

Estabelecimentos 
Privados 

Total 

Estabelecimentos 
Privados 

% ao ano 

Total % Total % Total 
Estabelecimentos 

Privados 

56.471.622 7.431.103 13,16% 50.545.050 8.322.219 16,46% -1,57% 1,63% 
Fonte: INEP 

 

Esta divergência de trajetórias entre o setor privado e o público começou a ocorrer 

após 2005. Na primeira parte da década passada, ambos os segmentos cresciam, ainda 

que em ritmos de expansão distintos: enquanto as matrículas nos estabelecimentos 

privados cresciam 1,87% ao ano, as efetuadas na rede pública avançavam à taxa anual 

de 0,86%.  
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Tabela 2 - Número de matrículas no ensino básico, 1999 – 2005 

1999 2005 Variação 

Total 

Estabelecimentos 
Privados 

Total 

Estabelecimentos 
Privados 

% ao ano 

Total % Total % Total 
Estabelecimentos 

Privados 

52.945.474 6.648.568 12,56% 56.471.622 7.431.103 13,16% 1,08% 1,87% 
Fonte: INEP 

Na segunda metade da década, as matrículas no ensino oficial passaram a diminuir em 

cerca de um milhão por ano. Entre 2005 e 2012, a redução totalizou 7.217.630. Para o 

segmento privado, a segunda metade da década também começou com retração, 

embora mais branda que a sofrida pelo setor público. Este movimento durou três 

anos. Em 2009, o número de matrículas recomeçou a crescer sem interrupção até 

2012. O gráfico a seguir sintetiza esta assimetria de trajetórias por meio da proporção 

entre matrículas nos estabelecimentos privados e total de matrículas no ensino básico.  

Gráfico 1 - Proporção de matrículas em escolas particulares de ensino básico  

 
Fonte: INEP 

 

A trajetória de expansão do número de matrículas, percorrida pelo segmento 

educacional privado, se evidenciou em todas as regiões do país. O maior crescimento 

foi registrado na Região Norte, onde o número de matrículas elevou-se 3,09% ao ano. 

Ainda assim, continua a ser a que apresenta a menor proporção de alunos em 

estabelecimentos particulares: 8,26%, a metade da média nacional. A Região Sudeste é 

a que possui a maior concentração de matrículas em escolas privadas, 19,97% do total 
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regional. Esta primeira posição já se registrava em 2005 e se ampliou no período até 

2012 em consequência do crescimento do número de matrículas ao ritmo de 1,76% ao 

ano.  

Tabela 3 - Matrículas nos estabelecimentos privados de ensino básico por região geográfica, 
2012 

Região Geográfica 

2012 Variação Anual (%) 

Matrículas em 
Estabelecimentos 

Privados 

Proporção do 
Número Total de 

Matrículas  
 99 - 05  05 - 12 

Brasil 8.322.219 16,46% 1,87% 1,63% 

Norte 426.060 8,26% 2,30% 3,09% 

Nordeste 2.297.335 15,09% 0,70% 1,69% 

Sudeste 3.984.994 19,97% 2,25% 1,76% 

Sul 979.986 14,96% 1,59% 0,75% 

Centro-Oeste 633.844 17,38% 4,25% 1,11% 

Fonte: INEP 

Por ser a mais populosa das regiões brasileiras, mas também pela presença 

comparativamente elevada de escolas particulares nos seus estados, o Sudeste abriga 

o maior contingente de alunos matriculados em estabelecimentos privados de ensino. 

Em 2012, foram reportadas 3.984.994 matrículas nas escolas particulares desta região, 

o equivalente a 47,88% do número total de estudantes do ensino básico do país. O 

Nordeste vem logo em seguida, com 27,60%. O gráfico que se segue mostra como as 

matrículas em estabelecimentos privados de ensino básico se repartem entre as 

regiões geográficas brasileiras. 
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Gráfico 2 - Matrículas em escolas particulares de ensino básico segundo regiões geográficas  

 

Fonte: INEP 

 

Uma primeira característica, facilmente visível no mapa indicativo da presença do 

ensino privado apresentado a seguir, é a homogeneidade dos estados da Região Norte. 

Todos têm proporções de matrículas em escolas particulares inferiores a 10%. Esta 

característica se transmite aos estados limítrofes das regiões Nordeste e Centro-Oeste. 

Na Região Sul, os três estados também são semelhantes entre si, ainda que a presença 

privada seja maior. 

Nas outras regiões, não há padrões tão definidos. No Nordeste, enquanto o Maranhão 

apresenta um coeficiente de matrículas privadas de 9,6%, Pernambuco alcança 20,6%. 

No Centro-Oeste, a heterogeneidade é exacerbada pelo Distrito Federal, que possui 

um coeficiente de 28,5%, o mais elevado do país. Na mesma região, Tocantins e Mato 

Grosso apresentam proporções ligeiramente abaixo de 10%. No Sudeste, as 

divergências persistem, a ponto de cada estado ser representado no mapa por uma 

cor diferente. O Rio de Janeiro tem um coeficiente de 27,6%, mais do que o dobro da 

proporção observada no Espírito Santo.  
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Mapa 1 - Proporção de matrículas em escolas particulares de ensino básico segundo unidades 
da federação 

 

O ensino básico é usualmente dividido em seis diferentes níveis educacionais. O 

gráfico a seguir compara as parcelas representadas por cada nível educacional 

no conjunto das matrículas realizadas em estabelecimentos particulares de 

ensino básico, em 2012. 

Gráfico 3 - Matrículas em escolas particulares de ensino básico segundo níveis educacionais, 
em 2012  

 

 

 

 

 

Fonte: INEP
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Em quatro dos seis níveis, a presença do setor privado cresceu, entre 2005 e 2012. 

Merece destaque o aumento ocorrido no ensino fundamental, onde a proporção de 

matrículas em escolas particulares avançou de 10,07% para 14,38%. O destaque não se 

deve apenas ao incremento da proporção privada, mas, sobretudo, por frequentarem 

o ensino fundamental 51,32% dos alunos matriculados na rede privada de educação 

básica. A proporção privada se ampliou também, ainda que marginalmente, nas etapas 

do ensino infantil e médio. No primeiro, 28,85% dos alunos matriculados estavam em 

escolas particulares; no segundo, 12,73%.  

 

Gráfico 4 - Proporção de matrículas nos estabelecimentos privados de ensino básico por níveis 

educacionais 

 

 

Vale mencionar, neste contexto, a educação especial, segmento em que o setor 

privado ampliou sua presença de 64,47% para 70,84%. É claro que a ensino especial, 

por mais importante que seja, não tem a significação numérica dos níveis educacionais 

mencionados anteriormente, absorvendo apenas 1,70% dos alunos matriculados nos 

estabelecimentos privados. Em situação oposta, a participação privada recuou em dois 

dos seis níveis que compõem o ensino básico: jovens e adultos e educação profissional. 

No primeiro segmento, a presença privada é historicamente reduzida, inferior a 5%. 

No segundo, mesmo sem aumento, o setor privado ainda se mantém majoritário.  
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O crescimento das matrículas em escolas particulares não foi homogêneo entre níveis 

educacionais. Enquanto na educação profissional, ensino fundamental e educação 

infantil os números são crescentes no período analisado, observam-se retrações na 

educação de jovens e adultos, educação especial e ensino médio. Excetuando-se o 

ensino fundamental, nos demais níveis as mudanças verificadas nas redes privada e 

oficial tiveram o mesmo sentido, isto é, ou ambas apresentaram expansão ou ambas 

sofreram contração.  

No entanto, apesar de se registrarem somente no ensino fundamental movimentos 

em sentidos opostos das matrículas nas redes pública e privada, a participação 

majoritária deste nível educacional no conjunto da educação básica foi suficiente para 

que se verificasse divergência semelhante entre escolas oficiais e particulares também 

nesse âmbito mais geral, como salientado no início desta seção. A tabela a seguir 

compara a evolução das matrículas globais e as efetuadas em estabelecimentos 

privados, segundo o nível educacional. 

 

Tabela 4 - Número de matrículas nos estabelecimentos privados de ensino básico por níveis 
educacionais 

Nível Educacional 

2005 2012 Var. % ao Ano  
2005 - 2012 

Total 
Estabelecimentos 

Privados 
Total 

Estabelecimentos 
Privados Total 

Estabelecimentos 
Privados 

Educação Básica 56.471.622 7.431.103 50.545.050 8.322.219 -1,57% 1,63% 

Educação Infantil 7.205.013 2.048.546 7.295.512 2.105.384 0,18% 0,39% 

Ensino Fundamental 33.534.561 3.376.769 29.702.498 4.270.932 -1,72% 3,41% 

Ensino Médio 9.031.302 1.097.589 8.376.852 1.066.163 -1,07% -0,41% 

Ensino de Jovens e 
Adultos 

5.615.409 252.522 3.906.877 130.973 -5,05% -8,95% 

Educação Profissional 707.263 411.914 1.063.655 607.336 6,00% 5,70% 

Educação Especial 378.074 243.763 199.656 141.431 -8,72% -7,48% 

Fonte: INEP 
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Dada a heterogeneidade de comportamento das matrículas segundo os níveis 

educacionais, vale a pena examinar mais detidamente a dinâmica de cada categoria. 

Esta análise se desdobra regionalmente, para determinar se as diferenças geográficas 

são relevantes como fator explicativo do que se passa em cada grupo em escala 

nacional.  

 

Educação infantil 
 

A educação infantil compreende duas etapas: creche e pré-escola. As creches e 

congêneres são frequentadas por crianças até três anos. A pré-escola oferece ensino a 

crianças de quatro e cinco anos. Ao completar seis anos, a criança é considerada apta a 

entrar no ensino fundamental. Mesmo sendo tratadas como categoria única – 

educação infantil, as duas etapas desta primeira fase do ensino básico mostraram 

comportamentos discrepantes, especialmente no período 2005 – 2012.  

 

Creches  

 

O número de crianças atendidas por creches avançou de 1.414.343 para 2.540.791, 

entre 2005 e 2012, um salto de 79,64% em sete anos. Este resultado equivale a uma 

sequência de aumentos de 8,73% ao ano. Nenhum outro segmento da educação 

básica apresentou desempenho semelhante. O crescimento das matrículas em creches 

foi vigoroso tanto nas pertencentes à rede oficial quanto nas particulares. Nas creches 

privadas, o número de alunos passou de 535.226 para 929.737, avanço que 

corresponde a 73,71%, ou 8,21% ao ano. Como a ampliação da rede pública aconteceu 

em ritmo ainda mais acelerado, a proporção de matrículas em creches particulares 

decresceu de 37,84% para 36,59%. Ainda assim, o segmento privado conservou 

parcela expressiva. Nas duas redes, o crescimento foi ligeiramente inferior ao 

verificado entre 1999 e 2005. Esta discreta desaceleração se justifica pela reduzida 



 

28 

 

dimensão da base inicial de matrículas, que na virada do século representava pouco 

mais de 5% das crianças na idade adequada.  

Tabela 5 - Número de matrículas em creches 

Ano 

Matrículas Variação anual 

Total 
Estabelecimentos 

Privados 
% em Relação 

 ao Total 
Total 

Estabelecimentos 
Privados 

1999 831.978 292.174 35,12% ... ... 

2005 1.414.343 535.226 37,84% 9,25% 10,62% 

2012 2.540.791 929.737 36,59% 8,73% 8,21% 
   Fonte: INEP 

A expansão do contingente de crianças atendidas por creches foi generalizada entre as 

regiões geográficas, com participações semelhantes das redes pública e privada. 

Novamente a região Norte se destacou, apresentando crescimento de 9,69% ao ano, 

entre 2005 e 2012. Não por acaso, está nessa região a unidade da federação que maior 

crescimento apresentou no período: Roraima, com aumento anual médio de 22,76%. 

Taxas desta magnitude não são mais compatíveis com estados que possuem redes 

escolares mais extensas. É o caso de São Paulo, onde estão 42,04% das crianças 

matriculadas em creches privadas no Brasil. Mesmo assim, o estado continuou 

avançando em ritmo superior à média do país, tendo o número de matrículas em 

estabelecimentos privados crescido à taxa de 10,39% ao ano. A maior proporção de 

matrículas em creches particulares é encontrada em Brasília: 93,16% do total. 

Tabela 6 - Número de matrículas em creches segundo regiões geográficas 

Região  
Geográfica 

2012 Variação Anual (%) 

Matrículas em 
Estabelecimentos 

Privados 

Proporção do 
Número Total de 

Matrículas  
 99 - 05  05 - 12 

Brasil 929.737 36,59% 10,62% 8,21% 

Norte 20.719 20,18% 2,48% 9,69% 

Nordeste 148.999 27,92% 10,78% 6,50% 

Sudeste 582.334 44,13% 11,23% 9,07% 

Sul 125.666 29,68% 11,12% 6,73% 

Centro-Oeste 52.019 32,21% 7,00% 7,34% 

Fonte: INEP 
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O gráfico que se segue complementa a descrição anterior ao mostrar a divisão regional 

do contingente de alunos matriculados em creches particulares. Os dados, referentes a 

2012, ressaltam a superioridade da Região Sudeste na oferta de matrículas neste nível 

educacional. Mais uma vez, dois fatores se combinam para explicar o elevado 

percentual correspondente ao Sudeste. Além de ser a região com a maior fração 

populacional do país, a proporção de matrículas em estabelecimentos privados está 

bem acima da média nacional. 

Gráfico 3 - Matrículas em creches particulares segundo regiões geográficas, 2012 

 

Pré-escolas     

 

No universo das pré-escolas, a dinâmica é inversa à das creches, tendo o número de 

matrículas recuado de 5.790.670 para 4.754.721. Esta redução, de pouco mais de um 

milhão de crianças, corresponde, em bases relativas, a uma diminuição de 17,89%, ou 

2,78% ao ano. A retração pode ser explicada, ao menos em parte, pela gradativa 

transferência para o ensino fundamental das crianças de seis anos, que até 2006 

passavam pela classe de alfabetização ainda na etapa de pré-escola. A queda nas 

matrículas, portanto, é fruto, em primeiro lugar, de alteração no critério de 

classificação. 
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Fonte: INEP 
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Tabela 7 - Número de matrículas em pré-escolas 

Ano Total  

Estabelecimentos Privados Variação Anual 

Número % Total 
Estabelecimentos 

Privados 

1999 4.235.278 1.054.831 24,91% ... ... 

2005 5.790.670 1.513.320 26,13% 5,35% 6,20% 

2012 4.754.721 1.175.647 24,73% -2,78% -3,54% 

Fonte: INEP 

 

A diminuição do número de alunos se verificou simultaneamente nas pré-escolas 

públicas e privadas, tendo sido mais pronunciada entre as últimas. Neste grupo, o 

número de matrículas retrocedeu de 1.513.320 para 1.175.647. Este recuo levou as 

matrículas em pré-escolas privadas a baixar de 26,13% do total, em 2005, para 24,73%, 

em 2012. A contração se observou nas cinco regiões geográficas do país. O maior 

declínio foi registrado na região Norte, onde o número de alunos em pré-escolas 

particulares diminuiu 4,80% ao ano.  

Tabela 8 - Número de matrículas em pré-escolas segundo regiões geográficas, 2012 

Região 
Geográfica 

2012 Variação Anual (%) 

Total Proporção  99 - 05  05 - 12 

Brasil 1.175.647 24,73% 6,20% -3,54% 

Norte 63.593 13,49% 8,01% -4,80% 

Nordeste 424.445 27,22% 6,61% -3,77% 

Sudeste 461.652 24,64% 6,19% -3,65% 

Sul 137.245 25,60% 4,02% -1,87% 

Centro-Oeste 88.712 28,22% 6,17% -3,32% 

Fonte: INEP 

O gráfico a seguir mostra a repartição do contingente de alunos matriculados em pré-

escolas particulares. Os dados se referem a 2012 e, diferentemente do caso das 

creches, apontam para uma distribuição mais uniforme das matrículas entre as 

regiões. A diferença entre as parcelas correspondentes às regiões Sudeste e Nordeste, 

que no caso das creches se aproximava de 46 pontos percentuais, agora ultrapassa 

ligeiramente três pontos de percentagem.  
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Gráfico 4 - Matrículas em pré-escolas particulares segundo regiões geográficas, 2012 

 

 

 

Perspectivas da educação infantil 

 

A evolução recente e as perspectivas da educação infantil estão intimamente ligadas à 

dinâmica demográfica brasileira. Entre os censos de 2000 e 2010, a população na faixa 

etária até três anos diminuiu de 13.020.216 para 10.925.893. Nesse mesmo período, o 

total de crianças que frequentavam creches cresceu de 916.864 para 2.064.653. Isto 

significou um aumento na taxa de matrícula de 7,04% para 18,90%. As creches 

particulares absorveram 36,50% destas crianças, em 2000, e 34,43%, em 2010.  

Admitindo-se, a título de exercício, que nos 10 anos seguintes ao censo, a dinâmica 

demográfica se mantenha, a população com idade até três anos totalizaria 9.168.445, 

em 2020.  Supondo também que o crescimento das matrículas se repita na rede 

pública e na privada, o número de crianças em creches totalizaria 4.649.318, no 

mesmo ano. Esta cifra representaria 50,71% da população com idade até três anos, 

ainda longe do limite imposto pela demografia. No segmento privado, o número de 

crianças chegaria a 1.510.352, o equivalente a 32,49% do total. O crescimento seria de 

112,45%, em 10 anos, agregando 799.435 novas vagas. Mesmo com hipóteses bem 
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mais restritivas, dificilmente o número de matrículas em 2020 seria inferior a 1,2 

milhão. A tabela a seguir detalha as etapas deste exercício. 

Tabela 9 – Matrículas potenciais em creches, 2020 

Parâmetros 2000 2010 
Taxa de 

Crescimento 
(% ao ano) 

2020 
Acréscimo 

Absoluto % 

População até 3 anos 13.020.216 10.925.893 -1,74 9.168.445 -1.757.448 -16,09 

Matrículas em creches 916.864 2.064.653 8,46 4.649.318 2.584.665 125,19 

Creches privadas 334.626 710.917 7,83 1.510.352 799.435 112,45 

Taxa de matrícula 7,04% 18,90% ... 50,71% ... ... 

Proporção privada 36,50% 34,43% ... 32,49% ... ... 

Fontes: INEP, IBGE 
Elaboração: FGV 

 

A procura por creches não responde apenas ao impulso demográfico. O processo 

tende a ser reforçado pelo aumento da participação da mulher no mercado de 

trabalho e pelo encarecimento dos serviços domésticos. 

No caso da pré-escola, o potencial de crescimento é menor. Tomando por base 

novamente o censo demográfico, havia no país, em 2010, 5.802.254 crianças de 4 e 5 

anos de idade, o público alvo da pré-escola. Para o mesmo ano, o censo escolar do 

INEP registra 4.692.045 matrículas nesta etapa do ensino, o equivalente a 80,85% da 

população da faixa etária correspondente. Conservada a tendência demográfica 

declinante deste grupo, em 10 anos, o número de crianças de 4 e 5 anos será inferior a 

cinco milhões, havendo dessa maneira um espaço exíguo para o aumento das 

matrículas. O raciocínio se aplica ao segmento privado, cuja participação era de 

23,83%, em 2010.  

Desenvolve-se, a seguir, um exercício prospectivo para a pré-escola semelhante ao 

efetuado para o segmento de creches. Neste caso, seguem-se três hipóteses diferentes 

sobre a evolução das matrículas até 2020. As três comprovam que o segmento parece 

estar perto da saturação. São elas, acompanhadas dos respectivos resultados: 

i. Mantida a taxa de matrícula de 80,87%, haveria uma indesejável redução no 

contingente de alunos. 
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ii. Mantidas as taxas de crescimento da última década, o número de matrículas 

ultrapassaria a população. 

iii. Com uma taxa de matrícula de 100%, os estabelecimentos privados 

experimentariam um acréscimo de 61.514 alunos, em 10 anos.  

A tabela realça em vermelho resultados indesejáveis (i) ou impossíveis (ii). 

Tabela 10 - Matrículas potenciais em pré-escolas, 2020 

Parâmetros 2010 
2020 

i ii iii 

População (4-5 anos) 5.802.254  4.950.143 

Matrículas 4.692.045  4.003.181  5.013.910  4.950.143  

Privadas 1.118.281  954.100  1.436.088  1.179.795  

Proporção privada 23,83% 23,83% 28,64% 23,83% 

Taxa de matrícula 80,87% 80,87% 101,29% 100,00% 

Fontes: INEP, IBGE 
Elaboração: FGV 

 

Ensino fundamental 
 

As matrículas nos estabelecimentos privados de ensino fundamental avançaram de 

3.376.769 para 4.270.932, entre 2005 e 2012. O crescimento foi de 3,41% ao ano. 

Trata-se de um aumento vigoroso, que ganhou impulso ao longo da década. No 

período anterior, entre 1999 e 2005, o número de matrículas havia crescido 0,50% ao 

ano. As matrículas totais, que já vinham em queda de 1,20% ao ano, no primeiro 

período, passaram a cair ao ritmo anual de 1,72%, no segundo, evidenciando o recuo 

experimentado pela rede pública.  

Como resultante desta dinâmica, a proporção de matrículas em instituições privadas 

cresceu mais de 50%, avançando de 9,09%, em 1999, para 14,38%, em 2012. A tabela a 

seguir sintetiza estes movimentos. 
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Tabela 11 - Número de matrículas no ensino fundamental 

Ano Total  

Estabelecimentos 
Privados 

Variação Anual 

Número % Total 
Estabelecimentos 

Privados 

1999 36.059.742 3.277.347 9,09% ... ... 

2005 33.534.561 3.376.769 10,07% -1,20% 0,50% 

2012 29.702.498 4.270.932 14,38% -1,72% 3,41% 

Fonte: INEP 

Cabe lembrar que a taxa de crescimento das matrículas totais, entre 2005 e 2012, 

poderia ter sido ainda mais negativa. Nesse período, houve a reclassificação para o 

ensino fundamental das crianças de seis anos de idade, que até 2006 cursavam a 

classe de alfabetização nas pré-escolas. Esta mudança de critério, ao adicionar 

matrículas ao ensino fundamental, atenuou o ritmo de redução.  

A queda do número total de matrículas resulta de pelo menos três fatores:  

• adequação entre idade e série cursada 

• redução populacional 

• aprimoramento metodológico do censo escolar 

 

Pelo censo demográfico de 2000, a população de 7 a 14 anos, público alvo do ensino 

fundamental na época, era de 27.124.709.  O número de matrículas, em 1999, 

ultrapassava os 36 milhões, superando a população em cerca de 30%. Este desajuste 

entre população e matrículas era um claro sinal de disfunção do sistema educacional, 

notadamente na rede pública, com alarmantes índices de repetência escolar. Em 2012, 

a população estimada de 6 a 14 anos era de 28.953.532. Já o número de matrículas 

totalizava 29.702.498. A discrepância havia diminuído para 2,5%. 

De volta aos estabelecimentos privados, a expansão do número de matrículas entre 

2005 e 2012 se verificou nas cinco regiões geográficas. Como se pode notar na tabela a 

seguir, houve um razoável movimento de convergência entre as taxas de crescimento 

regionais, se comparadas ao período que vai de 1999 a 2005. Neste primeiro intervalo, 
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duas regiões chegaram a apresentar diminuição da quantidade de matrículas: 

Nordeste e Sul. No período subsequente, ambas passaram ao terreno positivo.  

Outro ponto a se destacar é a aceleração do crescimento das instituições privadas da 

Região Norte, a que ainda possui a menor proporção de matrículas em escolas 

particulares. Simetricamente, a Região Centro-Oeste, que crescia muito acima da 

média nacional, desgarrada das demais áreas, experimentou uma desaceleração de 

quase dois pontos percentuais, passando a registrar aumentos não muito distintos dos 

apresentados pelas regiões Sul e Sudeste.  

Tabela 12 - Número de matrículas em estabelecimentos privados de ensino fundamental 
segundo regiões geográficas 

Região 
Geográfica 

2012 Variação Anual (%) 

Total Proporção  99 - 05  05 - 12 

Brasil 4.270.932 14,38% 0,50% 3,41% 

Norte 236.223 7,33% 1,73% 5,35% 

Nordeste 1.342.714 14,79% -0,36% 4,29% 

Sudeste 1.929.095 17,01% 0,61% 2,97% 

Sul 414.627 10,78% -0,83% 2,66% 

Centro-Oeste 348.273 15,73% 4,32% 2,40% 

Fonte: INEP 

O gráfico a seguir complementa a informação trazida pela tabela ao representar a 

importância de cada região em termos relativos. Assim, o Sudeste responde por 

45,17% das matrículas em estabelecimentos privados de ensino fundamental. Já o 

Nordeste detém 31,44%.  
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  Gráfico 5 - Matrículas em escolas particulares de ensino fundamental segundo regiões 
geográficas, 2012 

 

Fonte: INEP 

 

A tabela a seguir mostra as diferentes taxas de crescimento do número total de matrículas, 

entre 2005 e 2012, segundo a série cursada. No ano inicial, a taxa de crescimento é máxima 

em virtude da migração para o ensino fundamental dos alunos com idade entre 6 e 7 anos. 

Nos anos subsequentes, a redução é máxima, pois foi neste estágio da formação 

educacional que as políticas de redução dos índices de repetência se mostraram mais 

eficazes. 

Tabela 13 - Taxas de variação do número de matrículas no ensino fundamental por série - 2005/2012 

% equivalente ao ano 

Série/Ano 

Total 
Ano 

Inicial 
1ª Série 2ª Série 3ª Série 4ª Série 5ª Série 6ª Série 7ª Série 8ª Série 

-1,72 17,81 -5,94 -3,52 -3,73 -2,88 -2,56 -1,44 -0,59 -0,52 
Fonte: INEP 

Nos estabelecimentos privados, as matrículas têm crescido mais depressa nos anos 

iniciais do ensino fundamental do que nos finais. A tabela a seguir mostra as taxas de 

crescimento para as duas fases do ensino fundamental, entre 2005 e 2012.  
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Tabela 14 - Número e taxas de crescimento das matrículas nos estabelecimentos privados de 
ensino fundamental segundo a fase do ciclo - 2005/2012 

Ano 
Anos Iniciais Anos Finais 

Número % no Total Número % no Total 

2005 1.812.699 9,82% 1.564.070 10,38% 

2012 2.482.066 15,50% 1.788.866 13,07% 

Taxa de crescimento (% ao ano) 4,59% --- 1,94% --- 

Fonte: INEP 

Neste período de comparação, a taxa de crescimento das matrículas nos anos iniciais 

do ensino fundamental é mais do que o dobro da correspondente aos anos finais. 

Mesmo que a taxa de crescimento das matrículas nos anos iniciais tenha sido 

influenciada pelo efeito da migração das crianças de seis anos, oriundas das pré-

escolas, a constatação continua válida para períodos mais recentes. Entre 2009 e 2012, 

a taxa média de crescimento das matrículas em anos iniciais do ensino fundamental 

privado é de 4,98%. 

Com este crescimento, a proporção de alunos em estabelecimentos privados 

prossegue em elevação, sugerindo que o número absoluto de matrículas poderá 

continuar a crescer, mesmo com a redução da população na faixa etária de 6 a 14 

anos. O decréscimo populacional tende a ser compensado por um aumento da procura 

dos estabelecimentos particulares, seja por famílias que no passado optaram pela rede 

pública, seja por famílias que, no momento da primeira escolha, em face de ganhos de 

renda, possam se decidir pela rede privada. 

Diante desta perspectiva, é oportuno dimensionar o potencial de expansão do 

segmento privado de ensino fundamental. Para isto, realizou-se um exercício 

simplificado, resumido na tabela que se segue, que projeta a expansão do segmento 

para 2020 em diferentes cenários.  

Admitindo-se a continuidade da dinâmica demográfica, que mostrou decréscimo de 

0,42% ao ano da população entre 6 e 14 anos, consideram-se dois parâmetros capazes 

de influir sobre o número de matrículas em escolas privadas: a taxa de escolarização e 

a participação do setor privado.  



 

38 

 

O primeiro parâmetro resulta da razão entre o número de matrículas no ensino 

fundamental e a população com a idade adequada a este ciclo, que são as crianças de 

6 a 14 anos. O segundo parâmetro é o número de matrículas em estabelecimentos 

privados como proporção do total de matrículas no ensino fundamental.  

Os valores atribuídos aos parâmetros no exercício partem da situação presente. No 

caso da taxa de escolarização, os valores atuais encontram-se em torno de 98,2%, de 

acordo com a PNAD 2012. Já a proporção média de matrículas privadas alcançou 

14,38%, em 2012, com tendência de elevação, uma vez que, nos anos iniciais do ensino 

fundamental, este parâmetro era de 15,50%. Com base nestas referências, 

postularam-se dois conjuntos de valores. A taxa de matrícula poderá variar entre 98% 

e 100% e a participação privada, cuja ascensão é prevista, estará entre 16% e 18%.  

Por fim, pressupõe-se que o grau de adequação da idade à série escolar será completo, 

isto é, não haverá alunos com idades superiores a 14 anos cursando o ensino 

fundamental. Esta é uma hipótese conservadora, que se fundamenta na trajetória de 

rápida redução dos desajustes entre idade e série escolar.   

Combinando-se estes elementos, estima-se que o número de matrículas em escolas 

particulares de ensino fundamental estará entre 4.392.602 e 5.042.527, em 2020. 

Trata-se de um amplo intervalo, construído a partir das hipóteses extremas que dão 

forma ao exercício. Considerando-se uma configuração mediana, dada por uma taxa 

de escolarização de 99% e uma participação privada de 17%, o número projetado seria 

de 4.714.763. Neste caso, 443.831 matrículas seriam adicionadas ao setor educacional 

privado, entre 2012 e 2020. Este acréscimo corresponde a uma elevação de 10,39% ou, 

de maneira equivalente, a 1,24% ao ano. 

Tabela 15 - Número potencial de matrículas em 2020 nos estabelecimentos particulares de 
ensino fundamental 

Proporção Privada 
Taxa de Escolarização 

98% 99% 100% 

16% 4.392.602 4.437.424 4.482.247 

17% 4.667.140 4.714.763 4.762.387 

18% 4.941.677 4.992.102 5.042.527 

                Fontes: INEP, IBGE 
                Elaboração: FGV 
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Ensino médio 
 

A dinâmica das matrículas nos estabelecimentos de ensino médio seguiu trajetória 

diversa daquela apresentada pelo ensino fundamental. Desde 1999, as matrículas em 

escolas privadas se reduzem. No período que vai até 2005, registrou-se diminuição 

anual de 1,81%. De 2005 em diante, o ritmo anual de redução atenuou-se, passando 

para 0,41%. Para o número total de matrículas, o primeiro período, de 1999 a 2005, foi 

de expansão, de 2,54% ao ano. Na fase seguinte, a tendência se inverteu e o número 

total de matrículas recuou 1,07% ao ano. 

Tabela 16 - Número de matrículas no ensino médio 

Ano Total  

Estabelecimentos Privados Variação Anual 

Número % Total 
Estabelecimentos 

Privados 

1999 7.769.199 1.224.364 15,76% ... ... 

2005 9.031.302 1.097.589 12,15% 2,54% -1,81% 

2012 8.376.852 1.066.163 12,73% -1,07% -0,41% 

   Fonte: INEP 

Em termos geográficos, o período mais recente, iniciado em 2005, aproximou as taxas 

de crescimento. As regiões Norte e Centro-Oeste, as que mais cresciam, entre 1999 e 

2005, tiveram suas taxas de expansão reduzidas. Ao mesmo tempo, as regiões 

Nordeste, Sudeste e Sul, embora continuassem a mostrar diminuição do número de 

matrículas, o fizeram em ritmo mais brando que no período anterior. A presença do 

setor educacional privado no ensino médio é mais homogênea do que no ensino 

fundamental. A diferença entre as proporções máxima e mínima de matrículas 

privadas, por exemplo, é de pouco menos de 7 pontos de percentagem no ensino 

médio e de mais de 9, no fundamental. Vale lembrar que nos dois segmentos, a 

proporção mínima é observada na Região Norte: 7,74% no ensino médio e 7,33%, no 

fundamental. 
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Tabela 17 - Número de matrículas em estabelecimentos privados de ensino médio segundo 
regiões geográficas 

Região 
Geográfica 

2012 Variação Anual (%) 

Total Proporção  99 - 05  05 - 12 

Brasil 1.066.163 12,73% -1,81% -0,41% 

Norte 59.824 7,74% 3,09% 2,16% 

Nordeste 259.646 11,03% -1,12% -1,27% 

Sudeste 508.113 14,62% -3,12% -0,32% 

Sul 145.658 12,76% -2,25% -0,62% 

Centro-Oeste 92.922 14,65% 3,15% 0,37% 

Fonte: INEP 

O maior número de matrículas em estabelecimentos particulares de ensino médio está 

na Região Sudeste, onde se localizam 47,66% do total. Em seguida, aparece a Região 

Nordeste, com 24,35%. O hiato existente entre as duas regiões que mais concentram 

matrículas em escolas privadas de ensino médio é de 23,31 pontos percentuais, bem 

maior do que no fundamental, de 13,73. A Região Sul recebe 13,66% dos alunos do 

ensino médio privado, ante 9,71%, no fundamental. As regiões Norte e Centro Oeste 

possuem percentuais semelhantes nos dois níveis de ensino. 

       Gráfico 6 - Matrículas em escolas particulares de ensino médio segundo regiões 
geográficas, 2012 

 

Fonte: INEP 

As matrículas no ensino médio em estabelecimentos da rede pública possivelmente 

reproduzem a dinâmica do ensino fundamental, com alguma defasagem de tempo.  

Parte do processo de redução das matrículas no ensino fundamental se deu pela 
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conclusão deste ciclo e nem tanto pelo abandono.  A regularização do fluxo escolar 

que a diminuição do índice de reprovação permitiu gerou uma entrada maciça de 

alunos no ensino médio. Daí o crescimento das matrículas na rede pública, entre 1999 

e 2005. No período subsequente, este processo se estabilizou e as matrículas passaram 

a se reduzir simultaneamente nos estabelecimentos oficiais e nos particulares.  

Esta simultaneidade sugere uma questão de natureza sistêmica associada ao papel 

atribuído ao ensino médio num cenário de maior aquecimento do mercado de 

trabalho. Em tais circunstâncias, torna-se mais difícil reter o aluno, que tem 

oportunidades imediatas de inserção profissional e ganho de renda, ainda que ao 

custo de menor ascensão no futuro.  

Quanto à função formadora do ensino médio, é possível que a sua dimensão mais 

prática, de preparo para o ingresso no mercado de trabalho, esteja sendo 

progressivamente desempenhada pela educação profissional. Entre 2005 e 2012, o 

número total de matrículas no ensino profissional avançou 6,00% ao ano. Nos 

estabelecimentos da rede privada, o acréscimo anual foi de 5,70%. Neste segmento, a 

presença do setor privado é majoritária, correspondendo a 57,10%, em 2012. 

 

Educação profissional 
 

Embora estruturada há mais tempo, a educação profissional passou a ser incluída em 

separado nos censos escolares a partir de 2003. Estes primeiros registros demonstram 

o dinamismo do segmento e a participação majoritária do setor privado na oferta 

desta modalidade educacional. Segundo o INEP, em 2003, das matrículas em 

estabelecimentos de educação profissional, 56,8% eram oferecidas por instituições 

particulares, proporção que pouco se alterou nos anos seguintes. A tabela a seguir 

mostra a evolução das matrículas, entre 2005 e 2012. 

  



 

42 

 

Tabela 18 – Número de matrículas em estabelecimentos de educação profissional segundo regiões 
geográficas 

Região 
Geográfica 

2005 2012 Verificação Percentual 

Total 

Estabelecimentos 
Privados 

Total 

Estabelecimentos 
Privados 

Acumulada (%) % ao ano 

Total % Total % Total 
Estab. 

Privados 
Total  

Estab. 
Privados 

Brasil 707.263 411.914 58,24% 1.063.655 607.336 57,10% 50,39% 47,44% 6,00% 5,70% 

Norte 19.972 9.379 46,96% 58.000 25.764 44,42% 190,41% 174,70% 16,45% 15,53% 

Nordeste 69.109 30.276 43,81% 144.314 73.435 50,89% 108,82% 142,55% 11,09% 13,49% 

Sudeste 437.242 279.463 63,91% 632.915 387.561 61,23% 44,75% 38,68% 5,43% 4,78% 

Sul 153.289 77.064 50,27% 176.906 88.352 49,94% 15,41% 14,65% 2,07% 1,97% 

Centro-Oeste 27.651 15.732 56,89% 51.520 32.224 62,55% 86,32% 104,83% 9,30% 10,79% 

Fonte: INEP 

Entre esses dois anos, o número de matrículas em estabelecimentos particulares de 

ensino profissional como proporção do total de matrículas no ensino médio da rede 

privada passou de 37,53% para 56,65%. Este avanço indica que, para um contingente 

razoável de alunos, notadamente os que estão na faixa etária dos 15 aos 19 anos, a 

educação profissionalizante é uma alternativa à conclusão do ensino médio regular.  

A repartição geográfica das matrículas na educação profissional é bem distinta da 

média do ensino básico. A concentração no Sudeste no contexto do ensino profissional 

é bem maior, chegando a 61,82% do total, ante 47,88% correspondentes ao conjunto 

da educação básica. Há também uma inversão de posições entre o Nordeste e o Sul.  
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Gráfico 7 - Matrículas em escolas particulares de educação profissional segundo regiões 

geográficas, 2012 

 

Os cursos técnicos de enfermagem, que em 2012 representavam 18,9% das matrículas 

em estabelecimentos privados de educação profissional, sempre foram os mais 

concorridos. As atividades administrativas e de informática também têm sido das mais 

procuradas.  

Tabela 19 - Dez cursos de Educação Profissional com maior número de matrículas na rede 
privada, 2012 

Curso Número de Matrículas % 

Total da rede privada 632.450 100,00 

Total dos dez maiores cursos 403.019 63,72 

Enfermagem 119.619 18,91 

Segurança do Trabalho 76.944 12,17 

Administração 40.509 6,41 

Informática 38.812 6,14 

Mecânica 32.741 5,18 

Radiologia 25.721 4,07 

Eletrotécnica 24.440 3,86 

Edificações 14.872 2,35 

Química 14.836 2,35 

Mecatrônica 14.525 2,30 

Fonte: INEP 
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Educação de jovens e adultos 
 

Com uma participação de apenas 3,35% no total de matrículas, o segmento de jovens e 

adultos é o que menos atrai a presença do setor educacional privado. Esta tendência 

manifesta-se há mais de uma década. O número de matrículas em estabelecimentos 

privados, em 2012, era de 130.973, pouco mais de um terço das 374.765 que o censo 

escolar registrou para 1999.  

Tabela 20 – Número de matrículas em estabelecimentos de educação de jovens e adultos 

Ano Total 
Estabelecimentos Privados 

Número % do total Var % ao ano 

1999 3.071.906 374.765 12,20% --- 

2005 4.619.409 217.962 4,72% -8,64% 

2012 3.906.877 130.973 3,35% -7,02% 

Fonte: INEP 

 

Nos estabelecimentos oficiais, o número de matrículas cresceu de forma vigorosa entre 

1999 e 2005, retrocedendo desde então. Este recuo, assim como o identificado na rede 

privada, é em parte explicado pela crescente absorção de alunos tradicionalmente 

classificados na categoria jovens e adultos pelos ciclos fundamental e médio. 

 

Educação Especial 
 

Em valores absolutos, o número de matrículas em classes de educação especial de 

estabelecimentos privados não difere tanto do registrado no ensino de jovens e 

adultos. Em 2005, eram 249.122, número que recuou para 178.589, em 2012. Esta 

retração de quase um terço equivale a um decréscimo à taxa anual de 4,64%. Ao 

mesmo tempo, o número total de matrículas cresceu de 492.908 para 820.433, 

evolução que corresponde a um avanço de 7,55% ao ano. Desse modo, a participação 

do setor privado baixou de 50,54% para 21,77%.    
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Tabela 21 - Número de matrículas em estabelecimentos de educação especial segundo regiões 
geográficas 

Região 
Geográfica 

2005 2012 Verificação Percentual 

Total 

Estabelecimentos 
Privados 

Total 

Estabelecimentos 
Privados 

Acumulada (%) % ao ano 

Total % Total % Total 
Estab. 

Privados 
Total  

Estab. 
Privados 

Brasil 492.908 249.122 50,54% 820.433 178.589 21,77% 66,45% -28,31% 7,55% -4,64% 

Norte 30.873 9.212 29,84% 64.171 6.193 9,65% 107,85% -32,77% 11,02% -5,51% 

Nordeste 85.078 36.790 43,24% 194.144 20.192 10,40% 128,20% -45,12% 12,51% -8,21% 

Sudeste 213.130 115.418 54,15% 331.416 90.904 27,43% 55,50% -21,24% 6,51% -3,35% 

Sul 119.584 70.299 58,79% 165.646 49.317 29,77% 38,52% -29,85% 4,76% -4,94% 

Centro-Oeste 44.243 17.403 39,34% 65.056 11.983 18,42% 47,04% -31,14% 5,66% -5,19% 

Fonte: INEP 

 

Na repartição regional, o Sudeste ocupa a liderança, mas a proporção detida por esta 

região, de 40,40% é inferior à registrada no conjunto do ensino básico, de 47,88%. A 

maior parte desta diferença é absorvida pela Região Sul, que congrega 20,19% das 

matrículas de educação especial, ante uma proporção de 11,78% no conjunto do 

ensino básico. 

Gráfico 8 - Matrículas em escolas particulares de educação especial segundo regiões geográficas, 2012 

 

Fonte: INEP 
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A divergência entre as trajetórias do número de matrículas nas redes pública e privada, 

expansiva na primeira, contracionista na segunda, reflete também uma diferença na 

forma de atendimento a alunos com necessidades educacionais especiais. Enquanto a 

rede pública seguiu o caminho da inclusão destes alunos em classes comuns, as 

instituições privadas adotaram o enfoque de classes específicas ou até mesmo de 

escolas exclusivas.  

As matrículas em classes comuns avançaram de 114.834, em 2005, para 620.777, em 

2012. Em termos relativos, as classes comuns deixaram de ter uma proporção 

minoritária de 23,30%, passando a representar 75,66% do total. Nestas classes, as 

matrículas em escolas privadas nunca somaram mais do que 6% do total. Em 2012, 

esta participação correspondia em termos absolutos a 37.158 matrículas. 

Nas classes ou estabelecimentos exclusivos, a participação privada, que já era 

dominante em 2005, com uma proporção de 64,47%, elevou-se para 70,84%, em 2012. 

O aumento da participação privada, todavia, não se traduziu em aumento absoluto. O 

número de matrículas desta categoria em escolas particulares retrocedeu de 243.763 

para 199.656.  

   

ESTABELECIMENTOS  
 

Existiam, em 2012, de acordo com o censo escolar do INEP, 38.060 estabelecimentos 

privados de ensino básico. Este número resultou do crescimento de 7,17% da rede 

privada, entre 2005 e 2012. Esta expansão equivale ao aumento médio anual de 

0,99%. Trata-se de uma desaceleração, uma vez que entre 1999 e 2005, o crescimento 

anual foi de 3,11%.  

Ao mesmo tempo, os estabelecimentos da rede pública experimentaram contínua 

redução, passando de 217.362 para 192.676, de 1999 a 2012. Além da racionalização 

administrativa e da implantação da política de regularização do fluxo escolar, parte da 

redução é consequência de revisão dos registros cadastrais do INEP.  
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Tabela 22 - Número de estabelecimentos de ensino básico  

Ano Total Privados % Privados 

1999 217.362  29.551  13,6% 

2005 207.234  35.515  17,1% 

2012 192.676  38.060  19,8% 

Fonte: INEP 

Com movimentos divergentes - expansão da rede privada e retração da pública, a 

proporção de estabelecimentos privados no total do país evoluiu de 13,16%, em 1999, 

para 19,8%, em 2012. O aumento do número de estabelecimentos privados se 

verificou em todos os níveis educacionais, mas foi mais significativo entre as creches, 

que de 15.210, em 2005, chegaram a 21.865, em 2012.  

Gráfico 9 - Estabelecimentos privados de ensino básico, por nível educacional 

 

 

Vale lembrar que o número total de estabelecimentos, diferentemente do que ocorre 

com as matrículas, não se obtém pela soma das parcelas correspondentes a cada nível 

educacional. É frequente que estabelecimentos, públicos ou privados, ofereçam mais 

de uma quando não todas as etapas do ensino básico.    

Uma característica que distingue os estabelecimentos da rede privada dos 

pertencentes à rede pública é o tamanho físico. Uma medida deste atributo é o 

número de salas em cada estabelecimento. É próprio da rede pública, conhecida pela 

capilaridade, ter estabelecimentos pequenos, situados em localidades com baixa 
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densidade demográfica. Existem no Brasil 27.490 escolas de educação básica com uma 

única sala. Destas, apenas 181, ou 0,66%, pertencem à rede privada. A classe mais 

numerosa de escolas é a formada por estabelecimentos de 6 a 10 salas. São 54.810, 

cabendo ao setor privado 14.911, o equivalente a 27,20%.  

Outra maneira de enxergar esta diferença entre as duas redes é verificar o grau de 

assimetria entre as proporções de grandes e pequenos estabelecimentos. Na rede 

pública, 17,66% dos estabelecimentos possuem somente uma sala, enquanto 18,42% 

contam com mais de 10. Na rede privada, onde esta divisão é bem menos simétrica, as 

proporções são 0,48% e 33,12%. A tabela a seguir apresenta os números absolutos de 

estabelecimentos, classificados de acordo com a quantidade de salas. Nas linhas 

subsequentes, a tabela reparte estes números segundo a rede a que pertence o 

estabelecimento ou de acordo com o número de salas. O primeiro critério de 

repartição pode ser visualizado pela adição das percentagens por colunas. No segundo, 

a adição se faz em cada linha. 

Tabela 23 - Número de estabelecimentos de ensino básico das redes pública e privada, segundo o 
número de salas 

Nº de Salas Existentes Total Pública Privada 

Valores Absolutos 

1 Sala 27.490 27.309 181 
2 Salas 22.771 22.002 769 

De 3 a 5 Salas 46.517 36.922 9.595 
De 6 a 10 Salas 54.810 39.899 14.911 

Mais de 10 salas 41.088 28.484 12.604 

Total 192.676 154.616 38.060 

Distribuição Segundo Número de Salas 

1 Sala 14,27% 17,66% 0,48% 
2 Salas 11,82% 14,23% 2,02% 

De 3 a 5 Salas 24,14% 23,88% 25,21% 
De 6 a 10 Salas 28,45% 25,81% 39,18% 

Mais de 10 salas 21,32% 18,42% 33,12% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 

Distribuição Segundo Categoria Administrativa 

1 Sala 100,00% 99,34% 0,66% 
2 Salas 100,00% 96,62% 3,38% 

De 3 a 5 Salas 100,00% 79,37% 20,63% 
De 6 a 10 Salas 100,00% 72,80% 27,20% 

Mais de 10 salas 100,00% 69,32% 30,68% 

Total 100,00% 80,25% 19,75% 
Fonte: INEP 
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Recursos de infraestrutura dos estabelecimentos privados de ensino 

fundamental 
 

De quatro categorias de recursos de infraestrutura monitorados pelo censo escolar, os 

estabelecimentos da rede privada de ensino básico mostraram progresso contínuo em 

três deles. O destaque em termos de rapidez de difusão coube ao acesso à internet. De 

uma base modesta, equivalente a 22,70% do total, em 1999, a rede privada saltou para 

uma cobertura de 90,50%, em 2012.  

Cresceram em ritmo mais comedido, mostrando leve tendência de desaceleração, 

compatível com a ampliação da cobertura, os estabelecimentos com biblioteca ou sala 

de leitura e laboratório de informática.  O único recurso a apresentar inversão de 

trajetória ao longo do período de observação foram as quadras de esportes. Depois de 

alcançar 58,97%, em 2003, a proporção de estabelecimentos privados que ofereciam 

este recurso a seus alunos recuou para 54,80%, em 2012. A tabela a seguir ilustra a 

evolução da oferta de infraestrutura nos estabelecimentos privados de ensino básico, 

de 1999 a 2012. 

Gráfico 10 - Proporção de estabelecimentos privados de ensino fundamental com acesso a recursos de 
infraestrutura 
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biblioteca ou sala de leitura e acesso à internet era a realidade de mais de 90% dos 

alunos matriculados nas escolas particulares, em 2012.  

Com relação a laboratório de informática e quadra de esportes, a proporção de alunos 

que dispunham desses recursos nos estabelecimentos frequentados situava-se entre 

75% e 80%. Ainda que mais baixos que os percentuais de acesso aos dois primeiros 

recursos, estes parâmetros indicam uma ampliação de cobertura de cerca de 20 

pontos de percentagem, quando a variável usada na avaliação é o número de 

matrículas.  

O gráfico a seguir compara o grau de difusão de infraestrutura no contexto dos 

estabelecimentos privados de ensino básico tendo por indicadores o número de 

estabelecimentos que dispunham do recurso e o de matrículas de alunos que dele 

faziam uso. 

Gráfico 11 - Proporção de estabelecimentos e matrículas de ensino fundamental privado com acesso a 
recursos de infraestrutura, 2012 
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percentual computado para a rede privada é aproximadamente o dobro do referente à 

rede pública. 

Gráfico 12 - Proporção de estabelecimentos privados e públicos de ensino fundamental com acesso a 
recursos de infraestrutura, 2012 

 

Em termos de matrículas, as coberturas aumentam e o hiato entre estabelecimentos 

públicos e privados diminui em todas as categorias. No caso dos laboratórios de 

informática, a ordem se inverte e a rede pública passa a apresentar um grau de difusão 

mais elevado do que as instituições particulares.  

Gráfico 13 - Proporção de matrículas em estabelecimentos privados e públicos de ensino fundamental 
com acesso a recursos de infraestrutura 
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A redução do hiato de cobertura entre as instituições privadas e oficiais se explica por 

uma heterogeneidade que as duas redes apresentam, mas que possivelmente é ainda 

mais forte entre os estabelecimentos públicos. Nos dois casos, os estabelecimentos 

com maior número de alunos matriculados são também os que dispõem da maior 

parte dos recursos.  

 

Recursos de infraestrutura dos estabelecimentos privados de ensino 

médio 
 

No ensino médio, observa-se evolução análoga à do ensino fundamental, inclusive no 

que se refere à redução do percentual de estabelecimentos com quadra de esportes, 

em 2012. Possivelmente, a redução é motivada pelos mesmos estabelecimentos. A 

principal diferença na comparação com o ensino fundamental são os níveis de 

cobertura, mais elevados nos estabelecimentos de nível médio. A diferença é 

especialmente alta quando o recurso é o laboratório de informática: 82,5%, no ensino 

médio, 58,9%, no fundamental. O gráfico a seguir apresenta a evolução do índice de 

difusão dos recursos de infraestrutura, de 1999 a 2012. 

Gráfico 14 - Proporção de estabelecimentos privados de ensino médio com acesso a recursos de 
infraestrutura 
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Em termos de matrículas, a cobertura aumenta, como no ensino fundamental, mas a 

ampliação é bem menos significativa do que naquele caso. Esta ampliação é pequena 

porque os níveis de cobertura já são elevados e o efeito da assimetria da 

disponibilidade de infraestrutura é de pequena magnitude. O gráfico abaixo apresenta 

os dados de 2012. 

Gráfico 15 - Proporção de estabelecimentos e matrículas de ensino médio privado com acesso a 
recursos de infraestrutura, 2012 
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Gráfico 16 - Proporção de estabelecimentos privados e públicos de ensino médio com acesso a 
recursos de infraestrutura, 2012 

 

Em termos de matrículas, repete-se a ampliação das coberturas e a diminuição do 

hiato entre estabelecimentos públicos e privados. Mais uma vez, a exemplo do que se 

viu com os estabelecimentos de educação fundamental, no caso dos laboratórios de 

informática, a cobertura de rede pública é superior à da rede privada. Neste contexto, 

o hiato em favor da rede pública chega a 10 pontos percentuais. 

Gráfico 17 - Proporção de matrículas em estabelecimentos privados e públicos de ensino médio com 
acesso a recursos de infraestrutura 
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FUNÇÕES DOCENTES  
 

O número de funções docentes no ensino básico da rede privada passou por um 

período de ajuste entre 2005 e 2012, recuando de 524.537 para 496.309, o 

equivalente a 0,79% ao ano. Este movimento de retração seguiu-se a uma fase de 

expansão, de 1999 a 2005, quando o número de funções docentes cresceu 2,96% ao 

ano. Para reforçar a ideia de ajuste, vale comparar estas taxas de crescimento com as 

apresentadas pelo número de matrículas: 1,63% ao ano, no período mais recente, e 

1,87%, no anterior. Como o número de funções docentes cresceu em ritmo bem mais 

acelerado que o de matrículas, entre 1999 e 2005, pode ter sido necessário promover 

uma adequação entre as duas variáveis, durante o período 2005-2012.  

Esta adequação se verificou nas cinco regiões do país, sendo mais extensa no Centro-

Oeste, onde a taxa caiu de 4,80%, no primeiro período, para -1,96%, no segundo. Além 

das taxas de crescimento, a tabela mostra ainda o número de funções docentes 

exercidas no setor privado, bem como a proporção que representam do ensino básico. 

Mais uma vez, a Região Sudeste é a que possui o percentual mais elevado de funções 

docentes no ensino privado em relação ao total do ensino básico.  

Tabela 24 - Número de funções docentes no ensino básico, segundo regiões 

Região  
Geográfica 

2012 Variação Anual (%) 

Total Proporção  99 - 05  05 - 12 

Brasil 496.309 21,41% 2,96% -0,79% 

Norte 21.056 10,68% 3,16% 0,96% 

Nordeste 119.044 17,67% 1,11% -0,89% 

Sudeste 251.927 26,60% 3,51% -0,75% 

Sul 69.754 20,60% 3,43% -0,64% 

Centro-Oeste 34.528 21,38% 4,80% -1,96% 

Fonte: INEP 

Pouco mais de metade dos docentes que atuam na rede privada o faz na Região 

Sudeste. A proporção supera a de matrículas na região. O mesmo se passa com a 

Região Sul. No Nordeste dá-se o oposto. O gráfico a seguir mostra a divisão regional 

das funções docentes.  
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Gráfico 18 - Matrículas em escolas particulares de ensino médio segundo regiões geográficas, 2012 

 

 

Da comparação direta entre as duas variáveis, conclui-se que a proporção média 

nacional é de 16,77 matrículas para cada função docente. O Sudeste e o Sul 

apresentam coeficientes inferiores à média: 15,82 e 14,05, respectivamente. Acima da 

média estão as regiões Centro-Oeste, Nordeste e Norte, onde as proporções são, 

respectivamente: 18,36; 19,30 e 20,23. 

A dinâmica das funções docentes acompanha, em linhas gerais, a evolução das 

matrículas em cada nível educacional. 

Tabela 25 - Número de funções docentes nos estabelecimentos privados de ensino básico, 
segundo níveis educacionais 

Nível  
Educacional 

2005 2012 
Taxa Crescimento 

 99 - 05  05 - 12 

Educação Básica 524.537 496.309 2,96% -0,79% 

Creche 35.701 71.938 11,32% 10,53% 

Pré-Escola 100.122 82.614 5,69% -2,71% 

Educação Fundamental 248.175 273.628 2,03% 1,40% 

Ensino Médio 115.946 100.520 0,46% -2,02% 

Ensino de Jovens e Adultos 16.738 9.376 -4,20% -7,95% 

Educação Profissional 37.765 38.846 - 0,40% 

Educação Especial 27.941 19.264 11,77% -5,17% 

Fonte: INEP 
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Mesmo diante da redução do número de funções docentes, o ensino básico privado 

elevou sua participação no contingente total de 20,3% para 21,4%, entre 2005 e 2012. 

Neste período, o número de funções docentes na rede pública reduziu-se à razão de 

1,78% ao ano, passando de 2.065.151 para 1.821.650. O aumento de participação do 

setor privado, entretanto, não foi generalizado, concentrando-se na educação 

fundamental. 

Gráfico 19 - Funções docentes nos estabelecimentos privados de ensino básico como proporção do 
total, segundo níveis educacionais 
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NU MEROS DO ENSINO SUPERIOR 

 

 

 

ESTABELECIMENTOS E MATRÍCULAS 
 

O número de estabelecimentos privados de ensino superior avançou de 1.934 para 

2.112, entre 2005 e 2012. Embora tenha havido aumento ao longo deste período, a 

participação das instituições privadas no total de estabelecimentos se reduziu de 

89,33% para 87,42%. A redução resulta da desaceleração no ritmo de aumento dos 

estabelecimentos privados simultaneamente à aceleração do crescimento da rede 

pública, como se verá mais à frente. 

Tabela 26 - Número de estabelecimentos de ensino superior 

Ano Total Privados % Privados 

1995 894 684 76,51% 

1999 1.097 905 82,50% 

2005 2.165 1.934 89,33% 

2012 2.416 2.112 87,42% 

Fonte: INEP 

 

Entre 1995 e 1999, o número de estabelecimentos privados de ensino superior cresceu à 

taxa de 7,25% ao ano. Na primeira metade da década seguinte, entre 1999 e 2005, o 

crescimento quase dobrou, passando a 13,49% anuais. No período subsequente, de 2005 a 

2012, todavia, o crescimento vertiginoso deu lugar a uma expansão bem mais suave, de 

1,27% ao ano. Enquanto isso, a rede pública seguia trajetória inversa. Entre 1995 e 2005, o 

número de estabelecimentos oficiais de ensino superior aumentava 0,96% ao ano. No 

período seguinte, entre 2005 e 2012, a taxa média de crescimento anual avançou para 

4,00%. 
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Gráfico 20 - Taxa de crescimento do número de estabelecimentos de ensino superior 

 

As matrículas em instituições privadas de ensino superior reproduziram de certa forma 

a dinâmica dos estabelecimentos: forte expansão entre 1995 e 2005, quando mais do 

que dobraram ao passar de 1.059.163 para 3.321.094, e desaceleração nos anos 

posteriores. Em 2012, último ano para o qual há dados divulgados pelo censo 

educacional, o número de matrículas na rede privada chegou a 5.140.312. Nesta cifra 

estão incluídas as presenciais e em cursos à distância.  

A evolução das matrículas em estabelecimentos privados como proporção do total 

retrata esta dinâmica. Em 10 anos, de 1995 a 2005, a parcela privada avançou mais de 

12 pontos de percentagem, passando de 60,19% para 72,71%. Nos sete anos 

seguintes, a proporção aumentou apenas 0,33 ponto percentual. A principal diferença 

em relação à trajetória do número de estabelecimentos está no período recente. 

Embora ambos tenham mostrado desaceleração, o número de estabelecimentos 

privados como proporção do total diminuiu enquanto as matrículas seguiram em 

elevação, porém de modo mais lento.  

Tabela 27 - Número de matrículas em estabelecimentos privados de ensino superior 

Ano Total Privados % Privados 

1995 1.759.703 1.059.163 60,19% 

1999 2.369.945 1.537.923 64,89% 

2005 4.567.798 3.321.094 72,71% 

2012 7.037.688 5.140.312 73,04% 
Fonte: INEP 
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A redução no ritmo de expansão das matrículas em instituições privadas fica patente 

no gráfico a seguir. Após atingir 13,69% ao ano, entre 1999 e 2005, a taxa de 

crescimento baixou para 6,44%. Nas instituições oficiais, o ritmo de crescimento das 

matrículas praticamente se manteve ao longo de todo o período: 5,93% ao ano, entre 

1995 e 2005, e 6,18%, de 2005 a 2012.   

Gráfico 21 – Taxa de crescimento do número de matrículas em estabelecimentos de ensino 
superior 

 

A moderação do crescimento das matrículas em estabelecimentos privados se 

verificou nas cinco regiões em dimensão similar à média nacional. Afastou-se um 

pouco do padrão apenas a Região Sul, onde a desaceleração foi mais intensa. Nas 

demais, a taxa de crescimento média do período 2005-2012 foi aproximadamente a 

metade da registrada na fase anterior, entre 1999 e 2005. Quanto à presença do setor 

privado, não há uniformidade entre as regiões. Destaca-se o Sudeste, onde os 

estabelecimentos privados de ensino superior detêm 81,28% das matrículas. Na Região 

Norte, a proporção é de 59,37%.  
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Tabela 28 - Matrículas em estabelecimentos privados de ensino superior, por regiões 

Região Geográfica 
2012 Variação anual (%) 

Total Proporção  99 - 05  05 - 12 

Brasil 5.140.312 73,04% 13,69% 6,44% 

Norte 324.439 59,37% 26,49% 13,18% 

Nordeste 881.317 61,42% 22,38% 12,54% 

Sudeste 2.622.194 81,28% 11,30% 5,25% 

Sul 802.084 68,93% 12,54% 3,70% 

Centro-Oeste 510.278 76,57% 15,55% 8,70% 

Fonte: INEP 

O gráfico a seguir complementa a tabela, representando a divisão regional das 

matrículas na rede privada de ensino superior. A Região Sudeste, a exemplo do que 

ocorre no ensino básico, é a que agrega a maior parcela das matrículas na rede 

privada: 51,01% do número total. O Nordeste possui estreita superioridade em relação 

ao Sul: 17,15% ante 15,60%. Em seguida está o Centro-Oeste, com 9,93% das 

matrículas em estabelecimentos privados, e por fim, a Região Norte, com 6,31%. 

 

Gráfico 22 - Distribuição percentual das matrículas em estabelecimentos privados de ensino 
superior, por regiões, 2012 

 

Fonte: INEP 

 

A presença do setor de ensino privado, já destacada em âmbito regional, pode ser 

identificada segundo as unidades da federação. O mapa a seguir confirma a menor 

presença dos estabelecimentos privados nas regiões Norte e Nordeste. Nestas duas 
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regiões, predominam os tons indicativos de proporções inferiores à média nacional. 

Mas há contrastes que vale mencionar.  

Na Região Norte, os estados de Rondônia e Tocantins estão em extremos opostos, o 

primeiro com a segunda maior proporção de matrículas privadas do país, o equivalente 

a 80,0%, e o segundo com 44,0%, a segunda menor. Na Região Nordeste, a Paraíba, 

com 39,7%, apresenta a menor proporção de matrículas privadas do país, enquanto a 

Bahia encontra-se na décima posição, com 66,9%, à frente de 17 estados. A Região Sul, 

embora formada apenas por três estados, também apresenta padrões distintos entre 

suas unidades. No o Rio Grande do Sul, 77,2% das matrículas estão registradas em 

instituições privadas; em Santa Catarina, 43,4%. 

 

Mapa 2 - Proporção de matrículas presenciais em estabelecimentos privados de ensino superior, por 
unidades da federação  

 

Fonte: INEP 
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Acima da média nacional, as regiões Centro-Oeste e Sudeste possuem as mesmas 

combinações de cores e um padrão mais homogêneo entre suas unidades. Na 

primeira, os três estados possuem coeficientes contidos no intervalo que vai de 65,0%, 

em Mato Grosso do Sul, a 70,5%, em Goiás. Difere desse padrão o segmento privado 

de educação do Distrito Federal, que absorve 82,3% das matrículas no ensino superior.  

Na segunda região, a proporção mínima se verifica em Minas Gerais, com 73,9%. A 

máxima, regional e também nacional, é registrada em São Paulo: 84,3%. Entre os dois 

limites, o Rio de Janeiro, com 75,5% das matrículas na rede privada, apresenta um 

cenário mais próximo do observado em Minas Gerais, e o Espírito Santo situa-se um 

pouco mais adiante, com um coeficiente de 77,0%. 

Os estabelecimentos privados de ensino superior são classificados em três categorias 

organizacionais, que refletem o porte e a diversidade de campos de estudo: 

universidades, centros universitários e faculdades. A rede pública possui uma quarta 

categoria de estabelecimentos formada pelos Institutos Federais de Educação, Ciência 

e Tecnologia e Centros Federais de Educação Tecnológica (IF/Cefet). A tabela a seguir 

dá números a cada categoria. 

Tabela 29 - Matrículas em estabelecimentos privados e públicos de ensino superior, por 

organização acadêmica, 2012 

Categoria 
Administrativa e 

Regiões 
Total 

Organização  Acadêmica 

Universidades 
Centros 

Universitários 
Faculdades IFs e Cefets 

Privados 5.140.312 2.175.002 1.063.704 1.901.606 - 

Norte 324.439 99.669 71.662 153.108 - 

Nordeste 881.317 259.290 132.362 489.665 - 

Sudeste 2.622.194 1.268.301 563.208 790.685 - 

Sul 802.084 349.282 185.324 267.478 - 

Centro-Oeste 510.278 198.460 111.148 200.670 - 

Públicos 1.897.376 1.637.489 21.872 126.376 111.639 

Fonte: INEP 

 

Nas universidades privadas, a matrículas somam 2.175.002. Esta é a organização 

acadêmica com maior contingente de alunos matriculados. As faculdades aparecem 
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logo depois, com 1.901.606. Em terceiro lugar estão os centros universitários, com 

1.063.704 matrículas. A título de comparação, a tabela traz, na última linha, os 

números do setor público.  

Ao contrário do que ocorre no segmento privado, as matrículas na rede pública 

concentram-se nas universidades. São 1.637.489 de um total de 1.897.376. Nas demais 

organizações acadêmicas, as matrículas no setor público, no plano nacional, são 

inferiores às contabilizadas na parcela da rede privada localizada na Região Norte, a 

que apresenta os menores efetivos no confronto com outras partes do país. A tabela a 

seguir apresenta em termos percentuais a repartição das matrículas segundo a 

organização acadêmica. 

Tabela 30 - Repartição das matrículas em estabelecimentos privados e públicos de ensino 
superior, por organização acadêmica, 2012 

Categoria 
Administrativa e 

Regiões 
Total 

Organização  Acadêmica 

Universidades 
Centros 

Universitários 
Faculdades IFs e Cefets 

Privados 100,00% 42,31% 20,69% 36,99% - 

Norte 100,00% 30,72% 22,09% 47,19% - 

Nordeste 100,00% 29,42% 15,02% 55,56% - 

Sudeste 100,00% 48,37% 21,48% 30,15% - 

Sul 100,00% 43,55% 23,11% 33,35% - 

Centro-Oeste 100,00% 38,89% 21,78% 39,33% - 

Públicos 100,00% 86,30% 1,15% 6,66% 5,88% 

Fonte: INEP 

Vista no seu conjunto, a rede privada mostra uma razoável diversificação de formas 

organizacionais. As universidades respondem por 42,31% das matrículas, as faculdades 

por 36,99%, e os centros universitários, por 20,69%. Esta configuração contrasta com a 

encontrada na rede pública, onde 86,30% das matrículas são feitas em universidades e 

apenas 1,15% em centros universitários. Por outro lado, o segmento oficial destina 

recursos para a formação técnica especializada, possuindo 5,88% do seu portfólio de 

matrículas em IFs e Cefets. 

A tabela mostra também que a repartição das matrículas na rede privada não é 

homogênea regionalmente. Assim, enquanto no Sudeste, as universidades reúnem 
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48,37% das matrículas, no Nordeste esta proporção é de 29,42%. Nesta segunda 

região, predominam as faculdades, com 55,56% das matrículas. Por terem menor 

porte, as faculdades possuem maior capilaridade e possibilitam a interiorização do 

ensino superior, como se mostrará adiante. 

As particularidades regionais do ensino superior privado podem ser evidenciadas de 

modo adicional pela distribuição geográfica das matrículas. É o que informa a próxima 

tabela. Na divisão regional das matrículas em universidades privadas, o Sudeste detém 

58,31% do total nacional. Ao Nordeste, cabem 11,92%. Entre as faculdades, o hiato se 

estreita. O Sudeste responde por 41,58% e o Nordeste, 25,75%.  

Tabela 31 - Distribuição regional das matrículas em estabelecimentos privados de ensino 
superior, por organização acadêmica, 2012 

Categoria 
Administrativa e 

Regiões 
Total 

Organização  Acadêmica 

Universidades 
Centros 

Universitários 
Faculdades 

Privados 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Norte 6,31% 4,58% 6,74% 8,05% 

Nordeste 17,15% 11,92% 12,44% 25,75% 

Sudeste 51,01% 58,31% 52,95% 41,58% 

Sul 15,60% 16,06% 17,42% 14,07% 

Centro-Oeste 9,93% 9,12% 10,45% 10,55% 

Públicos 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

                 Fonte: INEP  

 

No Sul e Centro-Oeste, há pouca variação no tamanho das parcelas regionais quando 

se passa de uma organização acadêmica para outra. A fração sulina das matrículas 

privadas avança de 14,07%, nas faculdades, para 17,42%, nos centros universitários. 

No Centro-Oeste, a uniformidade é ainda maior: 9,12% das matrículas em 

universidades e 10,55%, em faculdades.  A Região Norte, por ter um contingente 

relativamente reduzido de alunos matriculados, apresenta alguma diferenciação no 

tamanho das parcelas referentes a cada organização acadêmica.  Na classe das 

universidades, cabem à região 4,58% do número nacional. Entre as faculdades, a 

proporção é de 8,05%. 
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A configuração atual da rede privada segundo organizações acadêmicas mudou pouco 

desde 2005, mas é bem diversa da que prevalecia em 1999. Ao longo de todo o 

período, as universidades cederam terreno às formas organizacionais menos 

concentradas. Com isso, embora o número de matrículas em universidades privadas 

tenha passado de 894.552, em 1999, para 2.090.402, em 2012, em termos relativos, a 

proporção de alunos cursando estas instituições baixou de 58,17% para 42,31%.  

 

Gráfico 23 - Repartição das matrículas em estabelecimentos privados de ensino superior, por 
organização acadêmica 

 

 

O crescimento das matrículas nos estabelecimentos privados de ensino superior foi 

liderado, no período 1999-2005, pelos centros universitários, com expansão de 26,48% 

ao ano, taxa duas vezes maior que a média geral, de 13,69%. No período seguinte, de 

2005 a 2012, o vetor de expansão foram as faculdades, onde o número de matrículas 

avançou 9,61% ao ano. Nesse mesmo período, o crescimento médio alcançou 6,44%.  

A mudança de composição, em favor de instituições menores e mais especializadas, 

viabilizou a continuidade da interiorização do ensino superior privado. Embora no seu 

conjunto, a proporção de matrículas fora das capitais tenha diminuído de 54,95%, em 

2005, para 49,94%, em 2012, este recuo retrata principalmente o que se passou com 

as universidades, que detêm a fração mais elevada das matrículas privadas. Quando o 

foco se fecha sobre as faculdades, as matrículas em cidades do interior, como 
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proporção do total, vem crescendo desde 1999. Naquele ano, o grau de interiorização 

era de 56,79%. Em 2012, 58,65% das matrículas em faculdades particulares eram em 

cidades do interior. 

A tabela a seguir mostra que o processo de interiorização da rede privada se dá de 

maneira inversa ao da rede pública. Neste segundo caso, a interiorização é crescente, 

por força do papel das universidades federais, instância majoritária no âmbito da rede 

pública. Nas federais, a parcela de matrículas fora das capitais evoluiu de uma 

proporção significativamente inferior à vigente entre as privadas, em 2005, de 33,55%, 

para superá-las em 2012, com um coeficiente de 46,36%.  

Tabela 32 - Grau de interiorização das matrículas no ensino superior 

Categoria 
Administrativa  

Total Universidade Faculdade 

2005 2012 2005 2012 2005 2012 

Pública 56,93% 60,85% 54,09% 58,13% 92,89% 87,50% 

Federal 32,97% 47,74% 33,55% 46,36% 31,31% 37,75% 

Estadual 74,00% 72,44% 73,93% 71,80% 84,97% 78,68% 

Municipal 99,40% 98,61% 98,64% 97,59% 100,00% 100,00% 

Privada 54,95% 49,94% 55,65% 43,74% 57,51% 58,65% 

Fonte: INEP  

 

Nas faculdades públicas, a interiorização, ainda que amplamente superior à verificada 

entre congêneres privadas, se reduziu entre 2005 e 2012, de 92,89% para 87,50%. Este 

movimento de contração resultou do comportamento das faculdades estaduais, já que 

as federais elevaram sua presença em cidades do interior.  

Outra diferença entre o processo de interiorização da rede privada e aquele que 

ocorre na esfera pública é a heterogeneidade regional. Nas universidades privadas, o 

grau de interiorização alcança 76,70% das matrículas na Região Sul, superando 

inclusive o coeficiente regional da rede pública, que é o maior do país na esfera oficial. 

Ao mesmo tempo, registra-se para a Região Centro-Oeste a proporção de 1,27%. Nas 

demais regiões, o grau de interiorização oscila entre 4,67%, no Norte, e 45,13%, no 

Sudeste. Nesta região, as matrículas em universidades privadas fora das capitais 

representam 62,14% do total.  
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Tabela 33 - Grau de interiorização das matrículas em universidades, por regiões, 2012 

Regiões  
Geográficas 

2012 

Públicas Privadas 
Privadas / Total 

(Interior) 

Brasil 58,13% 43,74% 44,09% 

Norte 41,56% 4,67% 1,80% 

Nordeste 53,24% 8,37% 4,44% 

Sudeste 62,06% 45,13% 62,14% 

Sul 70,79% 76,70% 50,67% 

Centro-Oeste 53,55% 1,27% 2,02% 

Fonte: INEP  

 

Com as faculdades, é menor a dispersão das frações regionais de interiorização. As 

proporções variam de 23,86%, na Região Norte, a 73,03%, no Sul. A heterogeneidade 

praticamente desaparece quando se avalia, por região, a presença do setor privado 

nas cidades do interior. De acordo com este referencial, a presença privada nas 

faculdades do interior é menor do que a média nacional, de 90,80%, apenas na Região 

Sudeste. A distância, no entanto, não chega a escassos dois pontos percentuais já que 

a proporção regional é de 88,83%. 

 

  Tabela 34 - Grau de interiorização das matrículas em faculdades, por regiões, 2012 

Regiões 
Geográficas 

2012 

Públicas Privadas Privadas / Total (Interior) 

Brasil 87,50% 58,65% 90,80% 

Norte 100,00% 23,86% 92,34% 

Nordeste 96,29% 44,23% 90,95% 

Sudeste 85,45% 72,72% 88,83% 

Sul 83,93% 73,03% 94,44% 

Centro-Oeste 85,34% 45,46% 95,58% 

Fonte: INEP  

 

Entre os fatores que impulsionaram o avanço das matrículas em instituições privadas 

de ensino superior desde meados da década passada, dois merecem descrição mais 

pormenorizada. São eles o crescimento exponencial do ensino à distância (EAD) e a 

multiplicação dos financiamentos educacionais.  
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A modalidade de ensino à distância começou a ser oferecida pelas instituições privadas 

em 2002, quando foram registradas 6.392 matrículas. Este número representava 

15,7% do total de matrículas na nova modalidade, cabendo a maior parcela à rede 

pública, que havia se antecipado no lançamento de cursos não presenciais.  

Esta situação rapidamente se inverteu. Crescendo em média 150% ao ano, no triênio 

2004-2006, e mais de 30% ao ano daí em diante, as instituições privadas alcançaram, 

em 2012, a proporção de 83,69% das matrículas em EAD. Em valores absolutos, o 

número total de matrículas em EAD chegou a 1.113.850. Na rede privada, a cifra é de 

932.226. Este número correspondia a 18,14% do total de matrículas (presenciais e 

EAD) nos estabelecimentos privados. 

Tabela 35 - Matrículas no ensino superior à distância 

Ano 
Matrículas em EAD de 
Instituições Privadas 

% Sobre Total  
de EAD 

% de EAD Sobre Total  
de Matrículas Privadas 

2002 6.392 15,70% 0,26% 

2003 10.107 20,25% 0,37% 

2004 23.622 39,63% 0,79% 

2005 60.127 52,45% 1,81% 

2006 165.145 79,70% 4,55% 

2007 275.557 74,52% 7,04% 

2008 448.973 61,68% 10,55% 

2009 665.429 79,39% 15,02% 

2010 748.577 80,48% 15,81% 

2011 815.003 82,08% 16,41% 

2012 932.226 83,69% 18,14% 

Fonte: INEP 

 

Se o crescimento das matrículas tem ficado sistematicamente na casa de dois dígitos, o 

número de concluintes também começa a tomar corpo. Em 2012, concluíram cursos 

de EAD 139.170 alunos, um contingente 8,85% superior ao de 2011. O curso de onde 

se originam mais concluintes é o de Pedagogia. Em 2012, foram 49.547. Gerar o maior 

número de concluintes não é surpresa, uma vez que Pedagogia é também o curso com 



 

70 

 

maior número de matrículas. O número de concluintes como proporção das 

matrículas, porém, é de 19,16%, acima da média de todos os cursos, de 14,93%.  

O EAD é uma atividade desenvolvida predominantemente por universidades. No setor 

privado, no início da década passada, as universidades eram responsáveis por 33,67% 

das matrículas, proporção que avançou até atingir 68,09%, em 2012.  

Na rede pública, a atividade nasceu nas universidades e foi exclusividade delas até 

2008, quando faculdades e centros universitários passaram a atuar nesse mercado, 

ainda que marginalmente. Em 2012, as universidades detinham 92,46% do total de 

matrículas em EAD na rede pública. Em valor absoluto, esta proporção perfazia 

181.624. A parcela majoritária cabia às federais, com 52,71%. 

Tabela 36 - Matrículas de ensino à distância em universidades privadas e públicas em 
proporção dos respectivos totais de EAD 

Ano Privadas Públicas 

2001 --- 34,28% 

2002 33,67% 34,86% 

2003 29,80% 41,53% 

2004 57,46% 50,35% 

2005 60,91% 28,87% 

2006 56,96% 41,27% 

2007 69,94% 27,12% 

2008 68,91% 18,68% 

2009 64,89% 42,38% 

2010 65,73% 47,24% 

2011 66,20% 49,03% 

2012 68,09% 48,73% 

Fonte: INEP 

 

A flexibilidade de horário que o EAD possibilita aos seus usuários se reflete na 

distribuição etária dos alunos matriculados. Embora não haja números divulgados em 

separado para o setor privado, como este reúne mais de 80% do total, as cifras 

referentes ao universo de estudantes do ensino superior retratam com razoável 
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precisão as características do aluno da rede particular. Assim, se a idade mediana dos 

matriculados em cursos presenciais é de 26 anos, no EAD ela vai a 33. 

O EAD é particularmente atraente para indivíduos que já se encontram no mercado de 

trabalho e buscam qualificação adicional ou reciclagem. Um exemplo são os docentes 

do ensino básico, usuários destacados desta modalidade de aprendizado. 

A ampliação das fontes e programas de financiamento à educação superior na última 

década tem funcionado como acelerador do crescimento das instituições privadas de 

ensino. O principal programa desta categoria é o ProUni - Programa Universidade Para 

Todos, criado em 2005.  Desde então, a concessão de bolsas integrais e parciais por 

instituições privadas em troca de abatimento de impostos federais, a essência do 

programa, tem aumentado à razão de 14,21% ao ano.  

Em 2012, o número de alunos ativos no programa chegava a 1.217.179, aí incluídos 

164.033 em cursos à distância. Como proporção, as bolsas do ProUni correspondiam a 

23,68% do total de alunos matriculados na rede privada. A tabela a seguir apresenta a 

evolução das bolsas concedidas anualmente, desde que o programa foi instituído. 

Tabela 37 - Número de bolsas de estudo concedidas pelo ProUni 

Ano Integral Parcial Total 

2005 71.905 40.370 112.275 

2006 98.698 39.970 138.668 

2007 97.631 66.223 163.854 

2008 99.495 125.510 225.005 

2009 153.126 94.517 247.643 

2010 125.922 115.351 241.273 

2011 129.672 124.926 254.598 

2012 150.870 133.752 284.622 

Fonte: INEP 

 

Complementarmente ao ProUni, vigora, desde 1999, o FIES - Fundo de Financiamento 

Estudantil. Nos últimos três anos, após reformulação do programa que, entre outras 

coisas, reduziu a taxa de juros para 3,4% ao ano, o número de estudantes vinculados 

foi multiplicado por 10 e alcançou 893 mil, em meados de 2013. 
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DEMOGRAFIA DO QUADRO DE ALUNOS DAS INSTITUIÇÕES DE 

ENSINO SUPERIOR 
 

Na primeira metade da década passada, as instituições privadas de ensino superior 

apresentavam intensa movimentação no seu fluxo de estudantes. Os parâmetros 

dessa demografia escolar mostravam uma dinâmica mais acelerada do que a ocorrida 

nas instituições oficiais e antecipavam a desaceleração do processo expansivo, já 

mencionada anteriormente.  

Para exemplificar a primeira afirmação, basta comparar a taxa de crescimento do 

número de ingressos: 8,77% ao ano, entre 2001 e 2005, nos estabelecimentos 

privados, ante 4,23%, nos públicos. O segundo ponto pode ser ilustrado por meio do 

confronto entre o acréscimo anual do número de ingressantes e concluintes: 8,77% 

ante 18,67%. Como em qualquer processo demográfico, se as entradas de novos 

participantes evoluem mais devagar do que as saídas, haverá, após algum tempo, uma 

inevitável moderação no ritmo de crescimento daquela população. De fato, a taxa 

anual de crescimento do número de matrículas diminuiu de 11,74%, entre 2001 e 

2005, para 3,71%, de 2005 a 2012. 

 

Tabela 38 - Demografia do quadro de alunos das instituições de ensino superior 

Ano 
Instituições Privadas Instituições Públicas 

Ingressos Matrículas Concluintes Ingressos Matrículas Concluintes 

2001 792.069 2.091.529 263.372 244.621 939.225 132.616 

2005 1.108.600 3.260.967 522.304 288.681 1.192.189 195.554 

2012 1.508.295 4.208.086 673.697 462.097 1.715.752 202.394 

VARIAÇÕES PERCENTUAIS AO ANO 

2001-2005 8,77 11,74 18,67 4,23 6,14 10,20 

2005-2012 4,50 3,71 3,70 6,95 5,34 0,49 

Fonte: INEP  
Nota: Matrículas presenciais  
 

Os gráficos que se seguem comparam as dinâmicas demográficas das redes privada e 

pública, anualmente, entre 2001 e 2012. Neste contexto, os dados analisados referem-
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se a matrículas presenciais, não incluindo o ensino à distância. São analisados três 

indicadores, calculados na forma de proporção:  

 

(i) ingressos / concluintes  

(ii) concluintes / matrículas   

(iii) ingressos ano t / (matrículas – concluintes) ano t-1.   

 

A relação ingressos/concluintes é um parâmetro explicativo da dinâmica do número de 

matrículas nos estabelecimentos de ensino superior. Percentuais mais elevados 

indicam um crescimento mais rápido e vice-versa. O gráfico mostra, para as 

instituições privadas, um decréscimo acentuado da relação na fase inicial do período 

analisado.  

Ao longo da segunda metade da década, a proporção se inverte, ainda que não seja de 

forma contínua. Houve uma desaceleração no ritmo de ingressos, que chegou a se 

transformar em queda no ano de 2009, possivelmente em consequência da crise 

econômica internacional. Em 2012, no entanto, o número de ingressos reagiu 

vigorosamente, avançando 19,68% em relação a 2011, sugerindo uma possível 

retomada da ampliação do número de matrículas.  

Para as instituições públicas, a dinâmica foi diferente. Não só o hiato em relação às 

instituições privadas se reduziu, como houve, nos anos finais do período analisado, 

uma inversão de posições, antes da virtual convergência em 2012. Este 

comportamento do indicador é compatível com a expansão da rede pública em ritmo 

similar ao da rede privada, da segunda metade da década passada em diante, após 

mais de dez anos de amplo predomínio da segunda. 
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Gráfico 24 - Relação entre número de ingressos e de concluintes no ensino superior, segundo 
categoria administrativa 

 

                         Fonte: INEP  
                         Nota: Matrículas presenciais  

 

A relação entre concluintes e matrículas é outro parâmetro explicativo da dinâmica do 

corpo discente dos estabelecimentos de ensino superior. Percentuais mais elevados 

indicam um crescimento mais lento do número de matrículas. Para as instituições 

privadas, o gráfico mostra acréscimo do indicador, de 2001 a 2012. O acréscimo é 

inicialmente intenso, atenuando-se na segunda fase do período analisado.  

Novamente, para o segmento oficial, o indicador apresenta comportamento distinto 

do registrado pela rede privada. Após um período inicial, em que o indicador eleva-se, 

à semelhança do que se observa no segmento privado, segue-se uma etapa de 

redução que termina por distanciar as duas redes.  
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Gráfico 25 - Relação entre número de concluintes e de matrículas no ensino superior, segundo 
categoria administrativa 

 

                                   Fonte: INEP  
                                   Nota: Matrículas presenciais  

 

O terceiro indicador aqui apreciado é a relação entre ingressos em determinado ano e 

a diferença entre matrículas e concluintes do ano anterior. Construído desta maneira, 

o indicador guarda alguma analogia com a noção de índice de natalidade, entendido 

como a proporção entre nascimentos e a população. Neste contexto, os ingressos 

correspondem aos nascimentos, e as matrículas no ano anterior, subtraídas do número 

de concluintes, fazem as vezes da população. 

Tratado dessa maneira, o indicador revela uma razoável convergência entre as redes 

privada e pública, no que diz respeito a suas dinâmicas de expansão. Inicialmente 

distanciadas, com a rede privada avançando mais depressa, as trajetórias vão 

gradativamente se aproximando, em larga medida pela desaceleração da rede privada. 

No gráfico, esta desaceleração se traduz em trajetória declinante.  

Nos anos finais, o segmento privado ensaia uma retomada do vigor expansivo, embora 

com intensidade muito inferior ao dos anos iniciais da década passada. O setor público 

também esboça algum avanço, na segunda fase do período, cujo prosseguimento, 

todavia, ainda não está assegurado. 

 

  

10%

12%

14%

16%

18%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Instituições Privadas Instituições Públicas



 

76 

 

Gráfico 26 - Relação entre número de ingressos e de matrículas menos concluintes no ensino superior, 
segundo categoria administrativa 

 

                            Fonte: INEP  
                                  Nota: Matrículas presenciais                                                  

 

Um aspecto demográfico que sempre merece atenção é a repartição das matrículas no 

ensino superior segundo o sexo dos estudantes. A proporção de estudantes do sexo 

feminino é sistematicamente superior a 50%, qualquer que seja a rede de ensino. Na 

rede privada, a proporção de matrículas de estudantes do sexo feminino é maior do 

que nas instituições públicas, situando-se entre 55% e 58%. Na rede oficial, o indicador 

está contido no intervalo que vai de 51% a 56%.  

Nas duas redes houve uma tendência inicial de redução da predominância feminina, 

parcialmente revertida nos últimos cinco anos. Em 2012, a parcela de mulheres era de 

56,45%, nos estabelecimento privados, ante 57,21%, em 2001. Nos públicos, o valor 

final, de 53,11%, também era inferior ao inicial, de 54,23%. A diferença entre as 

proporções de matrículas femininas nas duas redes, em 2012, depois de sucessivos 

afastamentos e aproximações, era ligeiramente superior à observada em 2001. 
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Gráfico 27 - Proporção de matrículas de estudantes do sexo feminino em instituições públicas e 
privadas de ensino superior 

 

                                       Fonte: INEP 

 

O perfil etário dos estudantes da rede privada difere dos vinculados às instituições 

públicas. Entre os primeiros, a proporção com idade até 24 anos representava 47,50% 

do total, em 2012. No segundo grupo, esta proporção chegava a 60,34%. Esta 

característica está representada no gráfico a seguir por meio das proporções entre 

matrículas em instituições privadas e em congêneres públicas, segundo faixa etária.  

 

Gráfico 28 - Proporção entre matrículas nas redes privada e pública, segundo faixa etária 

 

Fonte: INEP 

 

 

51%

52%

53%

54%

55%

56%

57%

58%

2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012

Públicas Privadas

1,30 

2,71 

4,22 

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Menos
de 18
Anos

18 Anos 19 Anos 20 Anos 21 Anos 22 Anos 23 Anos 24 Anos Total De 25 a
29 Anos

De 30 a
34 Anos

De 35 a
39 Anos

De 40 a
44 Anos

De 45 a
49 Anos

De 50 a
54 Anos

De 55 a
59 Anos

De 60 a
64 Anos

65 Anos
ou Mais



 

78 

 

Partindo do valor global, o número de matrículas na rede privada correspondia, em 

2012, a 2,71 vezes o equivalente na rede pública. Para as faixas de idade abaixo de 24 

anos, as proporções são inferiores a esta média. A proporção é máxima na faixa de 35 

a 39 anos, quando atinge 4,22 vezes. Nesta faixa, havia, em 2012, 405.054 alunos em 

estabelecimentos privados, ante 95.963 em instituições oficiais. Uma das razões para a 

diferença pode estar no ensino à distância, predominante na rede privada. Esta 

modalidade educacional, pela flexibilidade que proporciona, recebe alunos de idade 

mais elevada que a dos que frequentam cursos presenciais.    

 

FUNÇÕES DOCENTES 
 

O número de funções docentes em instituições privadas cresceu continuamente até 

2009, à taxa média de 7,43% ao ano.  Do pico, em 2009, até 2012, houve uma redução 

de 2,50%. Ao longo desta trajetória, o número de funções docentes evoluiu de 

122.806, em 2001, para 212.394, em 2012. Nas instituições públicas, o crescimento foi 

de 4,67% ao ano até 2008. Posteriormente, a taxa avançou para 7,66% ao ano. A 

proporção de funções docentes em estabelecimentos privados alcançou o valor 

máximo de 66,65%, em 2006.  Em seguida, recuou até 58,55%, em 2012.  

As trajetórias apresentadas pelas duas séries são coerentes com a dinâmica de 

expansão das matrículas nas duas redes de ensino. Como já assinalado, a rede privada 

passou por um processo de desaceleração a partir da segunda metade da década 

passada, enquanto a rede pública experimentava acréscimo no ritmo de ampliação.  
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Gráfico 29 - Número de funções docentes em instituições privadas e públicas de ensino superior 

 

Fonte: INEP 

 
Se a trajetória do número de funções docentes nos estabelecimentos privados sofre 

uma inflexão a partir de 2009 e inicia uma discreta redução, em termos qualitativos, o 

período que vai de 2005 a 2012 é de avanço. A tabela a seguir ilustra esse 

desenvolvimento mostrando o aumento das proporções de docentes com mestrado, 

doutorado e dedicação em tempo integral. 

Tabela 39 - Indicadores de qualificação dos docentes da rede privada 

Ano Mestrado Doutorado Tempo Integral 

2005 40,16% 12,33% 16,57% 

2012 45,42% 17,79% 24,19% 

Fonte: INEP 

 

PRINCIPAIS CURSOS 
 

Das 4.208.086 matrículas registradas em 2012 em cursos presenciais de 

estabelecimentos privados de ensino superior, 57,28% correspondiam aos dez mais 

procurados. Trata-se de um elevado grau de concentração, típico do segmento 

privado. Na rede pública, os dez cursos com maior número de matrículas perfaziam 

33,96% do total, em 2012. A tendência à concentração de matrículas em um conjunto 
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relativamente restrito de cursos não é novidade no setor educacional privado. Em 

2005, a parcela correspondente aos dez mais concorridos era de 61,29%.  

Nas tabelas que se seguem, serão apresentados os cursos com maior número de 

matrículas nas redes privada e pública, em 2005 e 2012, bem como aqueles que, com 

históricos ainda curtos e partindo de pequenas audiências, mostram vigor 

diferenciado, crescendo a taxas que por vezes beiram os três dígitos.   

A tabela a seguir discrimina os dez cursos com maior número de matrículas presenciais 

na rede privada, em 2012. Somados, este cursos eram responsáveis por 2.410.511 

matrículas. A presença do setor privado neste grupo, medida pela proporção de 

matrículas em estabelecimentos particulares, é de 83,84%. Para a totalidade dos 

cursos presenciais oferecidos no ensino superior, a participação do setor privado é de 

71,04% das matrículas. 

Tabela 40 - 10 cursos com maior número de matrículas nos estabelecimentos privados de 
ensino superior, em 2012 

Curso 
Número de 
Matrículas 

% no total de 
Matrículas 

Matrículas 
Privadas/Total 

Direito      647.416  15,39% 87,89% 

Administração      584.925  13,90% 87,43% 

Pedagogia      202.973  4,82% 66,05% 

Ciências contábeis      199.921  4,75% 80,12% 

Enfermagem      198.450  4,72% 84,83% 

Engenharia civil      157.872  3,75% 80,24% 

Psicologia      136.540  3,24% 84,14% 

Engenharia de produção      100.537  2,39% 80,65% 

Gestão de pessoal/recursos humanos       91.686  2,18% 99,03% 

Fisioterapia       90.191  2,14% 87,86% 

   10 +    2.410.511  57,28% 83,84% 

Total de cursos   4.208.086  100,00% 71,04% 

Fonte: INEP 
Nota: Presenciais 

 

O primeiro entre os dez cursos mais frequentados nos estabelecimentos privados de 

ensino superior é o de Direito, com 647.416 alunos matriculados, em 2012. Este 

número corresponde a 15,39% de todas as matrículas na rede privada. No curso de 
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Direito, as matrículas nas instituições privadas representam 87,89% do total. O 

segundo curso com maior procura na rede privada é o de Administração, com 584.925 

matrículas, o equivalente a 13,90% de todo o setor privado. A proporção de matrículas 

em estabelecimentos privados no curso de Administração é de 87,43%.  

Entre a segunda e a terceira colocação, há um hiato considerável. O curso de 

Pedagogia, que aparece após o de Administração, contava com 202.973 matrículas, em 

2012, número que corresponde a 4,82% do total da rede privada. A proporção de 

matrículas em estabelecimentos privados no curso de Pedagogia é de 66,05%. Este 

percentual, inferior à média registrada pelo conjunto da rede privada, é caso único 

entre os dez cursos mais procurados e mostra a importância que a formação de 

pedagogos tem na rede pública.  

A tabela a seguir reúne os cursos com maior número de matrículas na rede pública, em 

2012. Como aqui o grau de concentração é bem menor do que na rede privada, a 

tabela discrimina os 15 cursos mais procurados. Mesmo estendendo a lista, as 

matrículas nestes 15 cursos correspondiam a 44,28% do total da rede pública. Como já 

salientado, a proporção referente aos dez primeiros da rede privada era de 57,28%, 

em 2012.  
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Tabela 41 - 15 cursos com maior número de matrículas nos estabelecimentos públicos de ensino 
superior, em 2012 

Cursos 
Número de 
Matrículas 

% no total de 
Matrículas 

Matrículas 
Privadas/Total 

Pedagogia 104.323 6,08% 66,05% 

Direito 89.170 5,20% 87,89% 

Administração 84.060 4,90% 87,43% 

Ciências contábeis 49.608 2,89% 80,12% 

Formação de professor de língua/literatura vernácula (português) 44.871 2,62% 23,69% 

Formação de professor de biologia 44.628 2,60% 37,73% 

Formação de professor de matemática 44.330 2,58% 23,85% 

Medicina 44.162 2,57% 60,14% 

Agronomia 39.774 2,32% 34,24% 

Engenharia civil 38.872 2,27% 80,24% 

Formação de professor de história 37.751 2,20% 33,88% 

Ciência da computação 36.691 2,14% 70,46% 

Enfermagem 35.476 2,07% 84,83% 

Formação de professor de geografia 33.464 1,95% 15,17% 

Economia 32.617 1,90% 35,17% 

10+ 582.677 33,96% 75,51% 

15+ 759.797 44,28% 74,88% 

Total de cursos 1.715.752 100,00% 71,04% 

Fonte: INEP 
Nota: Presenciais 
 

 

Apesar da maior diversificação da distribuição de matrículas nas instituições públicas, 

existe uma razoável interseção de cursos muito procurados nas duas redes. Dos 15 

mais frequentados na rede pública, seis estão entre os dez mais procurados na rede 

privada. São eles: Pedagogia, Direito, Administração, Ciências contábeis, Engenharia 

civil e Enfermagem. A tabela destaca os que estão nas duas listas. 

Um aspecto que diferencia o setor público do privado, evidenciado pela tabela, é a 

ênfase na formação de professores. Dos 15 cursos mais procurados, cinco deles, ou 

11,95% do total de matrículas, se dedicavam a esta formação, em 2012. São eles, 

identificados por disciplina: língua/literatura vernácula (português), biologia, 

10+ do Ensino privado 
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matemática, história e geografia. Esta é uma especialidade da rede pública. Nesses 

cinco casos, a proporção de matrículas em instituições privadas é de 28,11%. 

Esta primazia da rede pública estabeleceu-se em menos de uma década. Entre 2005 e 

2012, o número de matrículas em cursos para formação de professores de matérias 

específicas cresceu 56,14%, nos estabelecimentos oficiais, e recuou 40,69%, na rede 

privada. Em 2005, antes que estes movimentos em sentidos opostos alterassem 

radicalmente a divisão das matrículas, a rede privada detinha posição majoritária, com 

50,47% dos futuros professores frequentando estabelecimentos particulares. 

Estes números remetem à perda de participação da rede privada nas matrículas 

presenciais. Quando se considera o ensino à distância, o recuo do setor privado é 

atenuado. Em 2012, havia um total de 442.529 matrículas presenciais e 129.279 em 

cursos à distância. Destas, 69.366 estavam no setor privado. Somando-se as duas 

modalidades de formação, a proporção de matrículas em instituições privadas passa 

dos 28,11%, referentes aos cursos presenciais, para 33,72%.  

Independentemente da rede de ensino cursada, a formação de professores cresceu 

1,01% ao ano, entre 2005 e 2012, considerando-se somente as matrículas presencias. 

Adicionando-se o ensino à distância, a taxa sobe para 4,77% ao ano. A tabela a seguir 

reúne as taxas de crescimento das matrículas em cursos de formação de professores. 

Tabela 42 - Taxas anuais de crescimento do número de matrículas em cursos de formação de 
professores de matérias específicas, segundo a rede de ensino 

% ao ano 

Cursos  Total 
Pública 

Privada 
Federal Estadual Municipal Total 

Presenciais 1,01 15,75 1,81 -6,50 6,57 -7,19 

Presenciais + EAD 4,77 19,67 3,36 -5,99 9,22 -1,09 
Fonte: INEP 

 

Por matéria, a grande redução nas matrículas presenciais privadas, entre 2005 e 2012, 

se deu na formação de professores de língua/literatura estrangeira clássica. Metade 

das 88.196 matrículas registradas em 2005 simplesmente desapareceu e a outra 

metade parece ter sido reclassificada para formações correlatas, como 
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língua/literatura vernácula (português) e língua/literatura vernácula e língua 

estrangeira moderna. Reduziram-se também as matrículas nos cursos para professores 

de letras e matemática.   

Em 2012, a principal contribuição do setor de ensino privado era na formação de 

professores de biologia, com 21,90% das matrículas. Em seguida, o curso mais 

frequentado era o de formação de professores de história, com 15,67%. Na terceira 

posição, como formação, aparece língua/literatura vernácula e língua estrangeira 

moderna, com 12,46% dos alunos matriculados. Em compensação, para a área de 

física, o setor privado não atrai mais do que 0,85% dos interessados na formação 

docente. Química é o destino de 4,51% e matemática, de 11,25%. O ensino privado à 

distância acrescenta principalmente professores de história e língua/literatura 

vernácula (português). As proporções são 23,77% e 16,29%, respectivamente.  

Na rede pública, a distribuição de matrículas é menos concentrada. Na modalidade 

presencial, o setor público compensa, ao menos parcialmente, a menor atratividade do 

setor privado na formação de professores de física, geografia e química. Curiosamente, 

é na área de matemática, onde estão 13,89% dos matriculados nos cursos presenciais, 

a segunda maior proporção, atrás apenas de biologia, com 13,99%, que o ensino 

público à distância adiciona mais professores: 24,67% dos que cursam esta modalidade 

de ensino.    

De volta ao setor privado, é de se notar um elevado grau de estabilidade das 

preferências dos usuários das instituições particulares. Tomando-se como referência a 

lista dos dez cursos com maior número de matrículas em 2012, observa-se que sete 

deles figuravam entre os dez principais em 2005. Estes sete cursos absorviam, então, 

51,66% do total de matriculas no ensino privado. Em 2012, a proporção 

correspondente aos mesmos sete era de 50,57%.  

A manutenção das preferências fica ainda mais patente pelas poucas alterações na 

ordem das escolhas. Nas duas listas – de 2005 e 2012, os três primeiros são os 

mesmos, tendo havido apenas uma troca de posições entre o curso de Direito, que 

passou a ocupar a liderança, e o de Administração. A tabela a seguir enumera e 



 

85 

 

segmenta os cursos em três subgrupos: os que se mantiveram entre os dez com maior 

número de matrículas, os que ingressaram no grupo e os que saíram. 

Tabela 43 - 10 cursos com maior número de matrículas nos estabelecimentos privados de ensino 
superior de 2012, em 2005 

 Posição em  
2012 

Posição em 
2005 

Número de 
Matrículas 

Taxa de 
Crescimento  

Matrículas 
Privadas/Total 

Direito  2 503.648 28,55% 89,03% 

Administração  1 570.231 2,58% 91,05% 

Pedagogia  3 178.880 13,47% 62,08% 

Ciências contábeis  5 132.509 50,87% 77,75% 

Enfermagem  6 125.018 58,74% 86,90% 

Engenharia civil  30 18.830 738,41% 46,90% 

Psicologia  9 80.035 70,60% 83,94% 

Engenharia de produção  43 9.014 1.015,34% 58,13% 

Gestão de pessoal/recursos humanos  49 7.184 1.176,25% 99,31% 

Fisioterapia  7 94.189 -4,24% 92,21% 

10+   1.719.538 40,18% 83,66% 

Total de cursos   3.260.967 27,30% 73,23% 

Comunicação social (redação e conteúdo) 4 150.242 -72,58% 88,59% 

 Formação de professor de língua/literatura 
estrangeira clássica  

8 88.196 --- 61,02% 

 Sistemas de informação  10 75.687 -94,39% 91,21% 

Fonte: INEP 
Nota: Presenciais 

 

 

 

Dos cursos que deixaram a lista, cabe um comentário sobre o de sistemas de 

informação, cuja parte mais relevante do conteúdo pode ter sido incorporada a cursos 

similares, mas com denominações diferentes. Afinal, o interesse pelas áreas de 

informática e tecnologia da informação só tem aumentado. 

A respeito dos que entraram na tabela, não se pode deixar de destacar a Engenharia 

civil. Trata-se de uma carreira tradicional, das mais antigas no país, que passou por um 

longo período de baixa procura, refletindo a estagnação das atividades de construção 

habitacional e de infraestrutura. Em 2005, estavam matriculados 18.830 estudantes 

nos cursos de engenharia civil oferecidos por estabelecimentos privados de ensino. 

10+ do Ensino privado em 2012 

10+ do Ensino privado em 2005 
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Este número representava 46,90% do contingente de matriculados em cursos de 

engenharia civil. Representava também 0,58% do total de matrículas em instituições 

privadas. 

Em 2012, o número de matrículas em cursos de engenharia civil de estabelecimentos 

privados havia saltado para 157.872, resultado da multiplicação por um fator superior 

a oito. A participação da rede privada avançou para 80,24%. Em relação ao somatório 

de matrículas de todos os cursos da rede privada, as de engenharia civil equivaliam 

agora a 3,75%. Em número de candidatos, ocupava a sexta posição entre os mais 

procurados no setor privado, com 215.456.  

Ao mesmo tempo em que sete cursos comandam metade das preferências dos 

usuários da rede privada, novos interesses profissionais vão sendo detectados. A 

tabela que se segue apresenta uma seleção de cursos que se destacam dos demais 

pela magnitude das taxas de crescimento do número de matrículas. Esta seleção de 

cursos representava 3,98% do total de matrículas em estabelecimentos privados em 

2012. A taxa de crescimento média, entre 2005 e 2012, porém, era de 350,85% ou, 

equivalentemente, 19,64% ao ano.  

Tabela 44 - Oito cursos com maior crescimento do número de matrículas nos 
estabelecimentos privados de ensino superior, entre 2005 e 2012 

Curso 
Número de 
Matrículas  

2012 

Taxa de 
Crescimento 
2005-2012 

Matrículas 
Privadas/Total 

2012 

 Moda/Desenho de moda   17.587 211,10% 87,60% 

 Engenharia/extração de petróleo e gás   13.251 1.292,78% 89,50% 

 Gastronomia (Tecnólogo)   17.540 539,69% 95,97% 

        Relações internacionais   16.179 153,34% 74,70% 

        Engenharia ambiental e sanitária   13.462 244,54% 58,38% 

        Design   29.714 204,56% 74,62% 

        Empreendedorismo   37.939 1.517,56% 89,48% 

        Curso Estética e Cosmética   21.911 1.054,94% 98,39% 

Seleção (8+) 167.583 350,85% 82,81% 

       Fonte: INEP 
Nota: Presenciais 
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Aqui vale uma observação de caráter semântico. Embora os cursos relacionados nas 

tabelas anteriores sejam por vezes tratados indistintamente como frequentados ou 

procurados, nem sempre esta equivalência é correta. O melhor exemplo é o curso de 

medicina. Embora ocupe a oitava posição na lista dos 15 cursos com maior número de 

matrículas na rede pública e não participe da lista dos 10 principais da rede privada, 

esta situação está longe de significar um nível apenas intermediário de procura. Basta 

verificar a relação candidato/vaga. Para uma proporção de 11,03, referente à média 

dos cursos da rede pública, a relação no caso de medicina chega a 72,41. A rede 

privada equilibra em parte este excesso de procura, oferecendo 60,01% das 

matrículas, disputadas à razão de 30,54 candidatos por vaga. 

O quadro se completa com a relação dos dez cursos à distância, oferecidos por 

instituições privadas, que possuem maior número de matrículas. Nesse contexto, o 

grau de concentração das matrículas em poucos cursos é máximo, pois o leque de 

alternativas é mais estreito, com predomínio das áreas gerenciais. Os dez cursos 

listados da tabela absorviam, em 2012, 81,10% das matrículas. A participação privada 

neste grupo chegava a 90,60%. Em dois deles - gestão de pessoal/recursos humanos e 

empreendedorismo, a proporção de matrículas em estabelecimentos privados 

ultrapassa 99%.    

Tabela 45 - 10 cursos à distância com maior número de matrículas nos estabelecimentos 
privados de ensino superior, em 2012 

Curso 
Número de 
Matrículas 

%  no Total de 
Matrículas 

Matrículas 
Privadas/Total 

Pedagogia 258.579 27,74% 87,45% 

Administração 148.532 15,93% 90,54% 

Serviço social 81.271 8,72% 83,42% 

Gestão de pessoal/recursos humanos 64.875 6,96% 99,54% 

Ciências contábeis 59.781 6,41% 93,93% 

 Empreendedorismo 58.279 6,25% 99,32% 

Gestão logística 27.299 2,93% 98,77% 

Gestão ambiental 23.288 2,50% 97,55% 

Marketing e propaganda 17.667 1,90% 97,79% 

Formação de professor de história 16.489 1,77% 81,42% 

10 + 756.060 81,10% 90,60% 

Total de cursos à distância 932.226 100,00% 83,69% 

Fonte: INEP 
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ASPECTOS DEMOGRA FICOS E 
ORÇAMENTA RIOS – A O TICA DAS 
PESQUISAS DOMICILIARES 

 

Vistas a evolução e as principais características do ensino privado pela ótica dos 

estabelecimentos educacionais, passa-se agora a uma avaliação complementar, 

baseada em pesquisas domiciliares. Realizadas no Brasil pelo IBGE, as pesquisas 

domiciliares se dividem em censitárias e amostrais. Na primeira categoria, está o 

Censo Demográfico, que tem periodicidade decenal e cobre integralmente a 

população. Na segunda, considerando os objetivos deste trabalho, destacam-se a 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) e a Pesquisa de Orçamentos 

Familiares (POF).  

As pesquisas amostrais consultam frações da população, selecionadas segundo 

critérios estatísticos que asseguram níveis elevados de representatividade. A PNAD é 

repetida anualmente, enquanto a POF não tem uma frequência fixa, ocorrendo em 

geral a cada seis anos. As duas últimas POFs, usadas no trabalho, datam dos seguintes 

períodos: julho de 2002 a junho de 2003 e maio de 2008 a abril de 2009.  

Com base neste conjunto de pesquisas, será possível apresentar dois grupos de 

números relativos aos domicílios usuários da rede privada de ensino: os de natureza 

demográfica e os ligados a despesas e orçamentos. Dentro do possível, fazem-se 

comparações entre resultados de diferentes pesquisas e, sobretudo, entre edições 

diferentes da mesma pesquisa.  

 

ASPECTOS DEMOGRÁFICOS 
 

Por ser este um trabalho sobre a rede privada de ensino e seus usuários, será feita 

uma pequena inversão de ordem na apresentação dos números, dando-se prioridade a 
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uma questão elementar, mas nem sempre livre de controvérsias: a determinação do 

número de pessoas matriculadas nos estabelecimentos privados de ensino. Embora a 

questão pareça recorrente, números diferentes são obtidos, a depender do método 

usado.  

Nas seções anteriores do trabalho, a resposta a esta pergunta foi encontrada nos 

censos educacionais do INEP, que têm por objeto de investigação estatística os 

estabelecimentos de ensino. Aqui, diferentemente, o enfoque é domiciliar. O IBGE 

visita uma amostra de domicílios e pesquisa o número de residentes que frequentam a 

rede privada de ensino.  

A tabela que se segue tem como fonte o censo demográfico, a pesquisa domiciliar que 

possui cobertura universal. Em 2010, segundo este levantamento, foram 

contabilizados na população residente 13.044.781 indivíduos que frequentavam 

estabelecimentos da rede privada. O número representa um acréscimo de 29,56%, em 

relação ao censo de 2000. Este acréscimo equivale a uma taxa anual de crescimento de 

2,62%. 

Tabela 46 - Número de pessoas que frequentavam escola ou creche da rede privada, segundo 
o censo demográfico 

Nível de ensino ou curso que frequentavam 2000 2010 Var % 
Var %  

ao Ano 

Creche 368.337 536.730 45,72 3,84 

Pré-escolar ou classe de alfabetização 1.954.110 1.982.488 1,45 0,14 

Alfabetização de adultos 24.592 39.844 62,02 4,94 

Fundamental 3.712.046 3.971.286 6,98 0,68 

Médio 1.529.814 1.480.202 -3,24 -0,33 

Pré-vestibular 391.538 - - - 

Superior de graduação 2.011.040 4.409.263 119,25 8,17 

Especialização de nível superior - 517.624 - - 

Mestrado ou doutorado 76.671 107.344 40,01 3,42 

Total 10.068.148 13.044.781 29,56 2,62 

Fonte: IBGE 
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De todos os níveis de ensino, o que mais se expandiu foi o superior, cujo número de 

matrículas ampliou-se à taxa média de 8,17% ao ano. Neste ritmo, o número de 

matrículas mais do que duplicou, passando de 2.011.040, em 2000, para 4.409.263, em 

2010. No outro extremo, está o ensino médio, o único a mostrar redução no período 

considerado. Estas duas observações estão em concordância com as obtidas a partir 

dos censos escolares do INEP, embora não coincidam numericamente.  

A tabela que se segue compara diferentes estimativas do número de matrículas no 

ensino privado. De um lado, estão as estimativas oriundas de pesquisas domiciliares do 

IBGE; do outro, as conduzidas pelo INEP nos estabelecimentos de ensino. As três 

pesquisas domiciliares são feitas pelo IBGE em momentos diferentes. Por serem 

pesquisas diversas, embora integradas metodologicamente, podem levar a pequenas 

discrepâncias. A primeira diferença está no fato de uma delas ser censitária e as outras 

duas, amostrais. Os tamanhos das amostras também são distintos, a da PNAD sendo 

cerca de três vezes maior do que a da POF.  

Ao mesmo tempo, as pesquisas feitas em estabelecimentos educacionais, ainda que 

intencionalmente censitárias, dificilmente o serão na prática. Não é possível assegurar 

que todos os estabelecimentos existentes no país estejam cadastrados para fins do 

levantamento, e aqueles que se encontrem nessa situação poderão deixar de 

responder os questionários em tempo hábil ou com o nível de exatidão desejável. 

Estas inevitáveis imperfeições vêm sendo combatidas, possibilitando uma crescente 

convergência entre diferentes estimativas.  

Para cada ano, a tabela oferece duas estimativas do número absoluto de matrículas no 

ensino privado. Por ser um procedimento estatístico, a estimativa não é uma 

afirmação taxativa. Uma forma de leitura da tabela nesse aspecto é a de que, em 2012, 

a rede privada de ensino era frequentada por cerca de 13,7 milhões de pessoas, com 

uma pequena margem de erro para mais ou para menos. 
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Tabela 47 - Comparativo entre diferentes estimativas de matrículas no ensino privado 

Ano Pesquisas Domiciliares - IBGE 
Censo Escolar - INEP INEP/IBGE 

(%) Básico Superior Total 

2009 POF 12.947.539 7.309.742 4.430.157 11.739.899 90,67% 

2010 Censo Demográfico 13.044.781 7.560.382 4.736.001 12.296.383 94,26% 

2011 PNAD 13.704.000 7.918.677 4.966.374 12.885.051 94,02% 

2012 PNAD 13.897.000 8.322.219 5.140.312 13.462.531 96,87% 

  Fonte: IBGE e INEP 

Apresentada a estimativa do número de pessoas que frequentavam a rede privada de 

ensino, em 2012, passa-se a uma descrição mais pormenorizada de diferentes 

aspectos demográficos desta parcela da população. Para esta descrição, usam-se os 

dados da POF. Embora referentes ao período 2008-2009, esses dados podem ser, em 

grande medida, comparados aos da POF 2002-2003. Para facilitar as descrições, a POF 

2002-2003 será referida como 2003, e a subsequente, como 2009. 

O número de domicílios com moradores usuários da rede privada era de 12.430.175, 

segundo a POF 2009. Como proporção do número total de domicílios do país, 

estimado em 57.691.781, esse grupo correspondia a 21,55%. Este percentual é 

ligeiramente inferior à parcela encontrada na POF 2003, de 22,13%. Por outro lado, a 

proporção de residentes nestes domicílios em relação à população total era de 

24,20%, ligeiramente superior à da POF 2003, de 23,86%.  

Tabela 48 - Número de domicílios e população, total e usuários da rede privada de ensino 

Data  Total Usuários da Rede Privada 

DOMICÍLIOS 

2003  48.534.638 10.741.499 22,13% 

2009  57.691.781 12.430.175 21,55% 

Data  Total Residente em Domicílios Usuários da Rede Privada 

POPULAÇÃO 

2003  175.845.964 41.957.212 23,86% 

2009  190.519.297 46.188.892 24,24% 

Fonte: IBGE - POF 
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Os domicílios ocupados por famílias ou indivíduos usuários da rede privada têm, em 

média, mais moradores do que os demais. Esta constatação parece natural uma vez 

que boa parte dos usuários da rede privada são jovens e vivem com a família, 

contribuindo para a elevação do número de moradores. Em 2009, o número de 

residentes por domicílio era de 3,72, no primeiro caso, e de 3,30, para a população em 

geral. Estes coeficientes decresceram em relação a 2003, quando valiam 3,91 e 3,62, 

respectivamente. 

A tabela a seguir oferece uma justificativa mais detalhada para as diferenças entre 

tamanhos médios de domicílios mencionadas no parágrafo anterior. Pelo que se 

observa, a proporção de domicílios sem filhos é duas vezes maior na população em 

geral do que entre os usuários da rede privada. Já aqueles com um, dois ou três filhos 

correspondem a percentuais dos respectivos totais maiores no caso dos usuários da 

rede privada do que da população em geral.  

Tabela 49 - Número de domicílios, total e usuários da rede privada de ensino, segundo o 
número de filhos 

Número de Filhos  
Usuários da Rede Privada Total da População Rede Privada /  

Total (%) Domicílios (%) Domicílios (%) 

Nenhum 1.906.176 15,34 18.788.918 32,57 10,15 

Um 4.206.620 33,84 16.739.337 29,02 25,13 

Dois 4.303.511 34,62 13.402.487 23,23 32,11 

Três 1.568.508 12,62 5.731.936 9,94 27,36 

Quatro ou Mais 445.360 3,58 3.029.104 5,25 14,70 

Total 12.430.175 100,00 57.691.781 100,00 21,55 

Fonte: IBGE - POF 

 

Na comparação com a POF anterior, observam-se mudanças demográficas, que 

afetaram de forma similar as famílias usuárias da rede privada e a população em geral. 

A proporção de domicílios sem filhos em 2003 era de 13,49% para os usuários da rede 

privada e de 27,86%, para a população em geral. Ambos registraram acréscimo, mas o 

ocorrido com a população em geral teve maior amplitude. Isso se refletiu na proporção 

de domicílios da rede privada em relação ao total nesta faixa, que baixou de 10,71%, 
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em 2003, para 10,15%, em 2009. Movimento semelhante, embora mais discreto, se 

deu na faixa de um filho. 

Ao mesmo tempo, nas demais faixas, houve diminuição da proporção de domicílios. 

Entre usuários do ensino privado, os domicílios com dois filhos baixaram de 35,41% 

para 34,62%. No conjunto da população brasileira, os valores são 24,83% e 23,23%. 

São diferenças aparentemente pequenas, mas reveladoras de uma desaceleração da 

dinâmica populacional, que tende a repercutir sobre o ritmo de expansão das 

matrículas em instituições privadas. 

Em 2009, segundo a POF, 12.947.539 moradores dos domicílios usuários da rede 

privada frequentavam estabelecimentos particulares de ensino.  A tabela que se segue 

expõe o perfil etário dos moradores de domicílios usuários da rede privada. Mostra 

também, por faixa de idade, o número de moradores destes domicílios que 

frequentavam a rede pública. Os números comprovam que há um forte 

compartilhamento das duas redes de ensino por parte das famílias. 

Tabela 50 - Número de moradores de domicílios usuários da rede privada, total e 
matriculados em estabelecimentos de ensino 

Faixa de Idade 
Total de  

Moradores 
Matriculados na  

Rede Privada 
Matriculados na  

Rede Pública 

Até 5 Anos de Idade 3.168.096 1.423.898 286.031 

Entre 5 e 14 Anos de Idade 6.784.544 4.159.117 2.551.879 

Entre 14 e 18 Anos de Idade 3.372.422 1.450.073 1.726.573 

Entre 18 e 24 Anos de Idade 5.836.667 2.573.431 944.854 

Acima de 24 Anos de Idade 27.027.163 3.341.020 910.763 

Total 46.188.892 12.947.539 6.420.100 

Fonte: IBGE - POF 

 

A desaceleração do crescimento demográfico mencionada anteriormente pode ser 

confirmada pela evolução do perfil etário dos moradores matriculados na rede 

privada. O gráfico a seguir compara a distribuição destes moradores por faixa de idade 

nas duas POFs. Os moradores com idade até 18 anos, matriculados na rede privada, 

que representavam 64,31% do total, tiveram sua participação reduzida para 54,32%. 



 

94 

 

Em compensação, moradores com mais de 24 anos passaram a ocupar uma parcela de 

25,80%, ante 17,64%.  

Gráfico 30 - Distribuição percentual do número de moradores de domicílios usuários da rede privada 
matriculados em instituições particulares, por faixa de idade 

 

 

O outro ponto ressaltado pela tabela é o uso compartilhado das redes privada e 

pública. Para cada dois moradores matriculados na rede privada, há um na rede 

pública, em média. Inversamente, o número de matriculados na rede pública 

corresponde a 49,59% dos que frequentavam a rede privada. É verdade que este 

compartilhamento já foi maior. Pela POF anterior, a proporção entre matrículas na 

rede pública e na rede privada, no contexto dos domicílios usuários deste sistema, era 

de 53,22%. 

O gráfico a seguir mostra estas proporções por faixa etária. Mínima para os moradores 

até 5 anos, a proporção ultrapassa 100% na faixa de 14 a 18 anos. Em palavras, no 

conjunto dos domicílios usuários da rede privada, há mais moradores matriculados no 

ensino médio oficial do que no particular. Esse resultado chama atenção porque 

representa um movimento em sentido oposto à tendência geral. Em 2003, a proporção 

entre matrículas nas redes oficial e particular, no ensino médio, era de 84,93%.  
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Gráfico 31 - Proporção entre número de moradores de domicílios usuários da rede privada 
matriculados em instituições públicas e particulares, por faixa de idade 

 

Fonte: IBGE - POF 

 

No período entre as POFs de 2003 e 2009, registrou-se aumento irrestrito dos índices 

de escolaridade dos responsáveis pelos domicílios brasileiros, e não apenas ou 

especialmente dos usuários da rede privada de ensino. Estes, como se sabe, desfrutam 

de níveis mais elevados de educação formal do que o conjunto da população. A tabela 

a seguir mostra a evolução do perfil educacional dos dois grupos entre as duas POFs. 

Nos dois casos, diminuiu a parcela dos que têm no máximo o fundamental, enquanto 

aumentaram as correspondentes aos níveis médio e superior. 

Tabela 51 - Distribuição dos domicílios segundo o nível de instrução dos responsáveis  

Nível de 
Instrução 

Usuários da Rede Privada População 

Valor Absoluto 
2009 

Proporção  
2009 

Proporção 
 2003 

Proporção  
2009 

Proporção  
2003 

Sem Instrução 342.136 2,75% 7,01% 9,64% 14,20% 

Fundamental 3.807.023 30,63% 36,41% 52,98% 57,93% 

Médio 4.049.329 32,58% 28,59% 23,73% 18,21% 

Superior 4.231.686 34,04% 27,99% 13,65% 9,66% 

Total 12.430.175 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
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Uma orientação bem nítida da política econômica seguida nos últimos anos foi a 

redistribuição de renda. Um dos instrumentos centrais da implementação desta 

política tem sido o salário mínimo, corrigido sistematicamente acima da inflação. 

Desde 2002, o ganho real do salário mínimo foi superior a 80%. Os demais salários não 

acompanharam o mínimo, mas houve uma tendência de crescimento mais firme nas 

faixas inferiores. As famílias usuárias do ensino privado, por estarem situadas em 

maior proporção nas faixas médias e superiores de renda, sentiram menos os efeitos 

desta orientação redistributiva.  

A tabela a seguir apresenta a segmentação dos dois grupos populacionais em três 

faixas de renda. As faixas tem como referência o salário mínimo. A configuração 

relativa a 2003 resultou do valor do salário mínimo vigente à época da POF. Para 2009, 

foram feitos dois cálculos. O primeiro, simplesmente repetiu o procedimento 

empregado na segmentação de 2003, isto é, considerou como referencial o salário 

mínimo da época do segundo levantamento.  

Ocorre que, entre as duas POFs, o salário mínimo experimentou um acréscimo de 

48,89%, em termos reais. Como os salários de mercado não acompanharam o avanço 

do salário mínimo, a comparação feita com as mesmas faixas expressas em número de 

salários mínimos poderia levar a algumas distorções. Em particular, as frações 

populacionais com renda acima de 15 salários mínimos poderiam sofrer uma redução 

drástica, superestimando as alterações nos perfis distributivos. Elaborou-se, então, um 

segundo cálculo, em que as faixas divisórias partem do salário mínimo de 2003, mas 

são corrigidas apenas pela taxa de inflação medida pelo IPCA.     
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Tabela 52 - Distribuição dos domicílios segundo faixas de renda 

POF  Grupo  
Populacional  

Até 3/5 S.M. De 3/5 a 15 S.M. Acima de 15 S.M. 

SALÁRIO MÍNIMO DE JANEIRO DE 2003 

2003 
População geral 44,60% 40,73% 14,67% 

Usuários da rede privada 14,47% 46,68% 38,85% 

SALÁRIO MÍNIMO DE JANEIRO DE 2009 

2009 
População geral 46,15% 45,24% 8,62% 

Usuários da rede privada 18,12% 59,44% 22,44% 

SALÁRIO MÍNIMO DE JANEIRO DE 2003 (ATUALIZADO PELO IPCA) 

2009 
População geral 28,33% 49,37% 22,30% 

Usuários da rede privada 7,77% 42,43% 49,80% 

Fonte: IBGE - POF 

 

Começando por 2003, observa-se uma simetria quase completa entre as distribuições 

dos domicílios usuários da rede privada e da população em geral, segundo faixas de 

renda. A parcela dos usuários do ensino privado pertencentes à primeira faixa, até 3/5 

salários mínimos1, totalizava 14,47%. Proporção muito próxima, de 14,67%, 

correspondia à parcela dos domicílios da população em geral incluídos na faixa 

superior, de 15 salários mínimos ou mais. A simetria pode ainda ser explorada na 

comparação entre a faixa superior dos usuários da rede privada e a inferior da 

população: 38,85% e 44,60%, respectivamente. 

Passando para a POF 2009 e usando o primeiro critério de segmentação das faixas de 

renda, isto é, o salário mínimo de janeiro de 2009, constata-se que a distribuição dos 

domicílios dos usuários de estabelecimentos privados alterou-se relativamente mais 

do que a da população em geral, e o fez de modo regressivo. Por exemplo, na faixa 

inicial, a proporção de domicílios usuários da rede privada elevou-se de 14,47% para 

18,12%. Este aumento sugere, entre outras possibilidades, que famílias que, em 2003, 

estavam na segunda faixa, podem ter sido movidas para a primeira, em 2009. O 

remanejamento seria fruto de aumentos do salário mínimo superiores aos auferidos 

pelos salários de mercado. 

                                                           
1
 Até 3 para as regiões Norte e Nordeste, e até 5 para as demais. 
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Ao mesmo tempo, a proporção de domicílios da população em geral pertencentes à 

primeira faixa elevou-se menos, entre as duas POFs: de 44,60% para 46,15%. Na faixa 

superior, a retração foi bem mais intensa entre os domicílios usuários da rede privada 

do que na população em geral. 

Usando-se o segundo critério para a definição das faixas, o quadro é bem diverso, com 

ampla mobilidade ascendente. Por este critério, quase metade dos domicílios usuários 

da rede privada estão na faixa superior. Progressão significativa também se verificou 

no extrato superior dos domicílios do conjunto da população, tendo a proporção dos 

que se encontram na faixa acima de 15 salários mínimos aumentado de 14,67% para 

22,30%.  

Neste ponto é possível se apresentar uma estimativa consolidada de despesa de 

consumo dos domicílios brasileiros bem como dos usuários do ensino privado. A 

composição destas despesas na forma de estruturas orçamentárias será o tema da 

próxima seção. A tabela que se segue mostra que, em 2009, a despesa de consumo 

nos domicílios usuários da rede privada superava a média do consumo domiciliar geral 

por 86,24%. Em 2003, o hiato era maior, correspondendo a 102,49%.  

Outras mudanças ocorridas desde 2003 são a proporção ligeiramente menor de 

domicílios usuários da rede privada, já mencionada, e a redução da participação das 

despesas de consumo deste grupo no montante despendido pela população, de 

44,81%, em 2003, para 40,13%, em 2009.  

 Tabela 53 - Despesas de consumo dos domicílios, população em geral e usuários da rede 
privada, 2009 

Despesas População 
Usuários da  

Rede Privada 

Usuários da Rede 
Privada/População 

2009 2003 

Despesa Total (mil R$) 1.811.554.439 726.982.059 40,13% 44,81% 

Domicílios 57.691.781 12.430.175 21,55% 22,13% 

Despesa / Domicílio 31.401 58.485 186,26% 202,49% 

Fonte: IBGE – POF 
Valores em R$ referentes a dezembro de 2013. 
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Esta perda de participação é consequência de um crescimento do consumo das 

famílias usuárias da rede privada inferior ao crescimento do consumo em geral. De 

fato, comparando-se as despesas totais e as unitárias, isto é, por domicílio, chega-se a 

esta conclusão. O consumo total da população cresceu, em termos reais, 29,54%, 

entre 2003 e 2009. Ao mesmo tempo, para os usuários da rede privada de ensino, o 

crescimento do consumo foi de 15,99%. Por domicílio, as taxas são: 8,98% e 0,23%, 

respectivamente. A tabela a seguir faz estas comparações a valores de dezembro de 

2013 tendo o IPCA como deflator. 

 

Tabela 54 - Despesas de consumo dos domicílios, população em geral e usuários da rede privada  

Despesas  

População Usuários da Rede Privada Taxas de Crescimento (%) 

2003 2009 2003 2009 População 
Usuários da 

Rede Privada 

Total (mil R$) 1.398.402.722 1.811.554.439 626.693.639 726.982.059 29,54% 15,99% 

Por domicílio (R$) 28.812 31.401 58.343 58.485 8,98% 0,23% 
Fonte: IBGE – POF 
Valores em R$ referentes a dezembro de 2013. 

 

As despesas médias de consumo por domicílio podem ser subdivididas segundo faixas 

de renda. A tabela a seguir apresenta as despesas segmentadas por faixas, utilizando 

novamente os dois critérios de cálculo dos limites de cada faixa. Qualquer que seja o 

critério, as despesas médias dos dois grupos tendem a convergir à medida que a renda 

aumenta. 
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Tabela 55 - Despesas de consumo por domicílio da população em geral e usuários da rede privada, 
segundo faixas de renda, 2009 

Grupo Populacional 
Faixas de Renda 

Total 
Até 3/5 S.M. De 3/5 a 15 S.M. Acima de 15 S.M. 

SALÁRIO MÍNIMO DE JANEIRO DE 2009 

População R$ 15.260 R$ 39.479 R$ 114.029 R$ 31.401 

Usuários da Rede Privada R$ 23.675 R$ 48.582 R$ 123.125 R$ 58.485 

Usuários da Rede 
Privada/População 

155,14% 123,06% 107,98% 186,26% 

Parcela do Consumo Total – 
Usuários da Rede Privada 

11,10% 41,65% 47,25% 100,00% 

SALÁRIO MÍNIMO DE JANEIRO DE 2003 (ATUALIZADO PELO IPCA) 

População R$ 10.922 R$ 23.174 R$ 75.631 R$ 31.401 

Usuários da Rede Privada R$ 19.501 R$ 31.256 R$ 87.766 R$ 58.485 

Usuários da Rede  
Privada/População 

178,54% 134,87% 116,04% 186,26% 

Parcela do Consumo Total - 
Usuários da Rede Privada 

2,59% 22,68% 74,73% 100,00% 

Fonte: IBGE – POF 
Valores referentes a Dezembro de 2013 

 

ESTRUTURAS ORÇAMENTÁRIAS 
 

A Pesquisa de Orçamentos Familiares (POF), como o próprio nome indica, tem como 

objetivo principal mensurar as estruturas de consumo, dos gastos, dos rendimentos e 

parte da variação patrimonial das famílias, com base em seus orçamentos domésticos. 

São levantadas também informações demográficas e socioeconômicas acerca dos 

domicílios e das famílias. Os resultados são divulgados na forma de microdados, isto é, 

no nível de detalhamento dos questionários de pesquisa, devidamente 

desidentificados.  

Por meio de filtros aplicados aos microdados, é possível conhecer a composição dos 

gastos das famílias segundo classes de rendimentos, localização dos domicílios e 

outros critérios de corte e seleção de grupos populacionais. Um desses grupos é 

formado pelos usuários da rede privada de ensino, que será objeto de análises 

pormenorizadas nas próximas etapas do trabalho.  
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Embora a POF tenha como objetivo principal pesquisar todas as formas de despesas, 

as estruturas orçamentárias construídas ao longo do trabalho incluem somente as 

despesas de consumo. Segundo o IBGE, as despesas de consumo correspondem às 

aquisições de bens e serviços utilizados para atender diretamente às necessidades e 

desejos pessoais dos moradores das unidades de consumo, a referência elementar de 

investigação e análise dos orçamentos no período da pesquisa. Para efeito de 

divulgação da POF, o termo “família” é considerado equivalente à unidade de 

consumo. 

As despesas enumeradas pela pesquisa são classificadas de acordo com um sistema 

hierárquico de categorias, dividido nos seguintes grupamentos: alimentação, 

habitação, vestuário, transporte, higiene e cuidados pessoais, assistência à saúde, 

educação, recreação e cultura, fumo, serviços pessoais e outras despesas diversas não 

classificadas anteriormente. 

De especial interesse para este trabalho, as despesas com educação englobam 

mensalidades e outras despesas escolares com cursos regulares (pré-escolar, 

fundamental e médio), curso superior de graduação, outros cursos e atividades (curso 

supletivo, informática, cursos de idioma e outros), livros didáticos e revistas técnicas, 

artigos escolares (mochila escolar, merendeira, etc.), além de uniforme escolar, 

matrícula e outras despesas com educação. 

A tabela a seguir apresenta os valores monetários referentes ao consumo dos 

domicílios durante o período da POF 2009, atualizados para dezembro de 2013, pelo 

IPCA. As famílias usuárias da rede privada dedicaram R$ 54.009.103 mil às despesas 

com educação, de um total de gastos de R$ 726.982.059 mil. 
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Tabela 56 - Despesas domiciliares de consumo, população em geral e usuários da rede privada de 
ensino, 2009 

mil R$   

Categoria de Despesa Total 
 Usuários da 
Rede Privada  

Alimentação no Domicílio 249.445.831 70.779.358 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 22.362.703 6.013.202 

Roupas e Calçados 101.754.476 39.937.750 

Habitação 257.634.519 94.119.294 

     Aluguel e Encargos 111.320.177 44.761.146 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 96.766.090 30.373.970 

     Reparos 49.548.252 18.984.177 

Artigos de Residência 115.653.383 40.052.807 

     Aparelhos eletroeletrônicos 49.874.030 17.088.875 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 65.779.353 22.963.931 

Saúde 139.999.298 49.811.935 

     Remédios e Produtos Médicos 73.041.415 20.365.150 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 66.957.883 29.446.785 

Educação 66.247.253 54.009.103 

     Educação Formal 40.609.077 40.609.077 

     Outros Cursos 6.102.617 3.615.783 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 19.535.559 9.784.243 

Comunicação 83.373.677 35.134.884 

     Telefonia Fixa 24.939.928 8.162.258 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 55.183.775 26.112.855 

     Demais Itens de Comunicação 3.249.974 859.770 

Transporte 390.213.183 172.371.154 

     Transporte Público 68.590.199 24.427.876 

     Transporte Particular 321.622.984 147.943.277 

Alojamento e Serviços de Alimentação 132.704.316 53.324.813 

Recreação e Cultura 31.265.987 18.214.946 

Serviço Doméstico 39.304.868 19.481.081 

Despesas Pessoais 181.594.945 73.731.732 

     Cuidados Pessoais 46.671.942 17.376.046 

     Outras Despesas Pessoais 134.923.003 56.355.686 

Total 1.811.554.439 726.982.059 
Fonte: IBGE – POF 
Valores referentes a dezembro de 2013 
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A partir dos dados desta tabela é possível elaborar o gráfico a seguir, que relaciona, 

para cada categoria, as despesas de consumo das famílias usuárias da rede privada e 

as relativas à população em geral. Para o conjunto das despesas, o montante 

despendido pelas famílias usuárias da rede privada corresponde a 40,13%. A 

proporção é máxima no subgrupo educação formal, atingindo 100%.  

 

Gráfico 32 - Participação das despesas dos domicílios usuários da rede privada nas despesas 
domiciliares totais, 2009  
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E não poderia ser diferente. Afinal, todo o consumo de serviços educacionais privados 

é realizado, por definição, pelas famílias usuárias da rede privada. Itens classificados na 

categoria educação, como outros cursos e leitura, papelaria e material didático, pela 

forte associação que mantêm com os cursos formais, também possuem proporções 

elevadas, de 59,25% e 50,08%, respectivamente. A tabela a seguir apresenta a 

composição das despesas domiciliares da população em geral e dos usuários da rede 

privada de ensino. 
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Tabela 57 - Estrutura orçamentária domiciliar, população em geral e usuários da rede privada de 
ensino, 2009 

Categoria de Despesa Total 
 Usuários da 
Rede Privada  

Alimentação no Domicílio 13,77% 9,74% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 1,23% 0,83% 

Roupas e Calçados 5,62% 5,49% 

Habitação 14,22% 12,95% 

     Aluguel e Encargos 6,15% 6,16% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 5,34% 4,18% 

     Reparos 2,74% 2,61% 

Artigos de Residência 6,38% 5,51% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 2,75% 2,35% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 3,63% 3,16% 

Saúde 7,73% 6,85% 

     Remédios e Produtos Médicos 4,03% 2,80% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 3,70% 4,05% 

Educação 3,66% 7,43% 

     Educação Formal 2,24% 5,59% 

     Outros Cursos 0,34% 0,50% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 1,08% 1,35% 

Comunicação 4,60% 4,83% 

     Telefonia Fixa 1,38% 1,12% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 3,05% 3,59% 

     Demais Itens de Comunicação 0,18% 0,12% 

Transporte 21,54% 23,71% 

     Transporte Público 3,79% 3,36% 

     Transporte Particular 17,75% 20,35% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 7,33% 7,34% 

Recreação e Cultura 1,73% 2,51% 

Serviço Doméstico 2,17% 2,68% 

Despesas Pessoais 10,02% 10,14% 

     Cuidados Pessoais 2,58% 2,39% 

     Outras Despesas Pessoais 7,45% 7,75% 

Total 100,00% 100,00% 

Fonte: IBGE – POF 
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As principais diferenças entre as duas estruturas orçamentárias estão nas categorias 

educação, transporte, alimentação no domicílio e habitação. As famílias que usam a 

rede privada de ensino dirigem para as duas primeiras classes de despesas parcelas 

maiores de seus dispêndios de consumo do que o conjunto da população. A parcela 

dedicada à educação pelo primeiro grupo de famílias é de 7,43%, ante 3,66%, 

registrada na estrutura da população em geral.  

Vale qualificar esta diferença. A parcela referente à população em geral resulta da 

junção dos orçamentos das famílias que usam os serviços privados de educação com 

os das demais, que não usam e, portanto, não registram despesas com tais serviços. 

Para os transportes, as proporções são 23,71% e 21,54%, respectivamente. 

Em sentido oposto, as despesas com alimentação no domicílio absorvem 9,74% dos 

gastos das famílias usuárias da rede privada, enquanto a média da população é de 

13,77%. Na classe habitação as proporções são 12,95% e 14,22%, respectivamente.  

Há ainda grupos de despesas cujas diferenças de participação no orçamento são 

inferiores a 1 ponto percentual. Com proporções maiores para a população, citam-se 

as categorias artigos de residência, com parcelas de 5,51% e 6,38%, e saúde, com 

6,85% e 7,73%. Inversamente, serviço doméstico se apresenta com 2,68% e 2,17%, a 

maior parcela correspondendo aos domicílios usuários da rede privada. 

Estas diferenças podem ser melhor compreendidas examinando-se os subgrupos da 

estrutura. No caso do grupo educação, o subgrupo educação formal, que compreende 

o ensino básico e o superior, responde pela maior parte da diferença: 5,59% ante 

2,24%. Na categoria transporte, o que explica a diferença nas proporções de gastos é o 

subgrupo transporte particular: 20,35% e 17,75%, respectivamente. Neste subgrupo, 

destaca-se a aquisição de veículos. 

Passando à categoria alimentação no domicílio, o hiato para menos na proporção 

alocada a esta despesa por parte das famílias usuárias da rede privada decorre antes 

de tudo da diferença entre níveis de renda, mais elevada entre os membros deste 

grupo. Afinal, como já mencionado, o consumo domiciliar médio dos usuários da rede 

privada é 86,24% superior à média da população, diferencial similar ao existente entre 
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níveis de renda. É sabido que, à medida que a renda cresce, o consumo se diversifica e 

as despesas com alimentação cedem terreno a outros bens e a itens de serviços.  

Cabe mencionar ainda as diferenças de gastos com remédios e produtos médicos bem 

como de tarifas de serviços públicos e combustíveis. Os remédios absorvem 2,80% do 

consumo das famílias usuárias da rede privada e 4,03% da população em geral. Por 

este motivo, os gastos com saúde são relativamente menores para o primeiro grupo de 

famílias. Já as tarifas representam 4,18% e 5,34%, respectivamente, e explicam as 

diferenças observadas entre os orçamentos dos dois grupos de famílias na classe 

habitação. 

As despesas de consumo das famílias usuárias da rede privada de ensino, como de 

resto as de qualquer grupo populacional, se alteram em função do nível de renda. A 

tabela a seguir segmenta as estruturas de consumo segundo as três faixas de renda já 

definidas anteriormente em número de salários mínimos: até 3/5, daí até 15, e acima 

de 15. Neste caso, adota-se como referência para a alocação às três faixas o salário 

mínimo de janeiro de 2009. 
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Tabela 58 - Estrutura orçamentária dos domicílios usuários da rede privada de ensino, segundo faixas 
de renda, 2009 

Categoria de Despesa 

Faixa de Renda (Em Salários Mínimos) 

Até 3/5 
S.M. 

De 3/5 a 
15 S.M. 

Acima de 
15 S.M. 

 Total  

Alimentação no Domicílio 15,57% 11,46% 6,85% 9,74% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 1,03% 0,90% 0,71% 0,83% 

Roupas e Calçados 6,93% 6,01% 4,70% 5,49% 

Habitação 16,22% 13,08% 12,06% 12,95% 

     Aluguel e Encargos 6,74% 5,56% 6,54% 6,16% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 6,77% 4,69% 3,12% 4,18% 

     Reparos 2,71% 2,82% 2,40% 2,61% 

Artigos de Residência 6,60% 5,91% 4,91% 5,51% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 3,11% 2,56% 1,99% 2,35% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 3,48% 3,35% 2,91% 3,16% 

Saúde 5,95% 6,62% 7,27% 6,85% 

     Remédios e Produtos Médicos 3,58% 3,18% 2,29% 2,80% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 2,37% 3,45% 4,98% 4,05% 

Educação 6,33% 7,33% 7,77% 7,43% 

     Educação Formal 4,69% 5,63% 5,76% 5,59% 

     Outros Cursos 0,22% 0,34% 0,70% 0,50% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 1,42% 1,36% 1,32% 1,35% 

Comunicação 4,93% 5,17% 4,52% 4,83% 

     Telefonia Fixa 1,61% 1,37% 0,79% 1,12% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 3,09% 3,65% 3,66% 3,59% 

     Demais Itens de Comunicação 0,22% 0,15% 0,07% 0,12% 

Transporte 18,52% 21,97% 26,47% 23,71% 

     Transporte Público 5,75% 3,82% 2,39% 3,36% 

     Transporte Particular 12,77% 18,14% 24,08% 20,35% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 7,05% 7,22% 7,50% 7,34% 

Recreação e Cultura 1,67% 2,15% 3,01% 2,51% 

Serviço Doméstico 0,79% 2,04% 3,69% 2,68% 

Despesas Pessoais 8,42% 10,14% 10,55% 10,14% 

     Cuidados Pessoais 3,13% 2,78% 1,87% 2,39% 

     Outras Despesas Pessoais 5,28% 7,36% 8,68% 7,75% 

Total 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 
Fonte: IBGE – POF 
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Começando com os gastos dirigidos à educação, a tabela confirma que crescem mais 

do que proporcionalmente ao nível de renda. Significa dizer que são crescentes as 

parcelas do orçamento dedicadas à educação. Da primeira para a segunda faixa, a 

parcela educacional eleva-se de 6,33% para 7,33% e, em seguida, para 7,77%. Esta 

evolução é determinada pelos gastos com educação formal, que passam de 4,69% para 

5,63% e daí a 5,76%. O subgrupo outros cursos segue trajetória similar, embora, pela 

menor magnitude, influa menos no resultado do grupo educação: 0,22%, 0,34% e 

0,70%. 

Crescentes, em progressão ainda mais rápida, são os gastos com transporte particular: 

12,77%, 18,15% e 24,08%, respectivamente na primeira, segunda e terceira faixas de 

renda. Esta evolução reflete o maior volume de gastos com a aquisição e posterior 

manutenção de veículo próprio nas faixas mais altas de renda. A tabela a seguir 

detalha esta estrutura de gastos tendo por base o orçamento completo. Por este 

motivo, a proporção da despesa total com transporte corresponde a 23,71%. 

Tabela 59 - Estrutura dos gastos com transporte dos domicílios usuários da rede privada de 
ensino, segundo faixas de renda, 2009 

Categoria de Despesa 

Faixa de Renda (Em Salários Mínimos) 

Até 3/5 
S.M. 

De 3/5 a 
15 S.M. 

Acima de 
15 S.M. 

 Total  

Transporte Público 5,75% 3,82% 2,39% 3,36% 

Transporte Particular 12,77% 18,14% 24,08% 20,35% 

     Aquisição de Veículos 5,98% 9,05% 13,22% 10,68% 

     Combustíveis 4,16% 5,49% 5,96% 5,56% 

     Conserto e Manutenção Veicular 1,74% 2,09% 2,27% 2,14% 

     Impostos, Taxas e Multas 0,60% 0,92% 1,22% 1,03% 

     Outros  0,28% 0,59% 1,40% 0,94% 

Total 18,52% 21,97% 26,47% 23,71% 

Fonte: IBGE – POF 
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Analisando especificamente a aquisição de veículos, o percentual é crescente entre 

faixas e também em relação à despesa com o subgrupo transporte particular. Na 

primeira faixa, a aquisição corresponde a 48,47% do gasto global com o transporte 

particular; na segunda, a 52,13%, e na terceira, a 59,68%. Em valores absolutos, a 

aquisição de veículos por domicílio representou, em valores de dezembro de 2013, o 

equivalente a R$ 1.448,13, na faixa inicial. Na segunda, o valor elevou-se para R$ 

4.497,39, atingindo R$ 17.230,45, na terceira. 

 

Crescem também com a renda as despesas com saúde. A evolução assemelha-se, em 

gradação, à observada com a classe educação. As proporções, todavia, são um pouco 

inferiores no caso da saúde: 5,95,%, 6,62% e 7,27%, respectivamente. Compõem este 

grupo dois subgrupos: remédios e produtos médicos, e planos/seguros e serviços de 

assistência à saúde. No primeiro subgrupo, as parcelas de despesa são decrescentes 

com a faixa de renda, baixando de 3,58% para 3,18%, e daí para 2,29%. No segundo 

subgrupo, as participações aumentam de 2,37%, para 3,45% e em seguida a 4,98%. 

Outros três grupos apresentam parcelas crescentes de despesa em função do nível de 

renda: serviço doméstico, despesas pessoais e recreação e cultura. Na categoria 

serviço doméstico, a diferença entre a parcela correspondente à terceira faixa, a de 

maior renda, e a relativa à primeira é de 2,89 pontos percentuais (p.p.). Nos grupos 

seguintes, as diferenças em pontos percentuais são: 2,17 e 1,31.  

Os dados da tabela permitem a comparação entre as despesas com serviço doméstico 

e educação formal. Na primeira faixa de renda, os gastos com serviço doméstico 

correspondem a 16,91% dos gastos com educação formal. Na segunda, a proporção vai 

a 36,20%, chegando a 64,06%, na terceira. Esta comparação ganha alguma relevância 

quando se tem em perspectiva os aumentos crescentes nos custos do serviço 

doméstico. 

Entre os grupos cujas parcelas de gastos decrescem com a renda está, em primeiro 

lugar, pela magnitude das diferenças entre faixas, a categoria alimentação no 

domicílio. Começando da primeira, com renda até 3/5 salários mínimos, e terminando 
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na terceira, com mais de 15, as parcelas de gastos com alimentação mostram o 

seguinte recuo: 15,57%, 11,45% e 6,85%.  

A queda destas frações não significa redução das despesas absolutas. Pelo contrário, 

as despesas aumentam, embora menos do que proporcionalmente ao crescimento da 

despesa total. Além disso, o consumo se diversifica. Neste contexto, elevam-se as 

parcelas relativas a frutas, hortaliças, laticínios e açúcares e reduzem-se as 

correspondentes a cereais e farinhas.  Os gráficos a seguir ilustram a composição das 

despesas com alimentação no domicílio por faixa de renda. 
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Gráfico 33 - Composição das despesas com alimentação no domicílio, usuários da rede privada de 
ensino, 2009 
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Outras reduções importantes ocorrem nas categorias: habitação, roupas e calçados, e 

artigos de residência. No caso da habitação, o que determina a redução é o peso 

decrescente das tarifas de serviços públicos e combustíveis, que começa em 6,77%, 

passa por 4,69% e termina em 3,12%. Nos artigos de residência, o que se destaca são 

os aparelhos eletroeletrônicos, com pesos de 3,11%, 2,55% e 1,99% na primeira, 

segunda e terceira faixas de renda, respectivamente. 

A estrutura orçamentária das famílias usuárias do ensino privado, obtida da POF 2009, 

pode ser comparada à construída com base na POF 2003. Desta comparação resultam 

diferenças que a tabela a seguir evidencia ao colocar lado a lado as duas estruturas. 
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Tabela 60 - Estrutura orçamentária dos domicílios usuários da rede privada de ensino, 2003 e 2009 

Categoria de Despesa 2003 2009 

Alimentação no Domicílio 11,41% 9,74% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 1,09% 0,83% 

Roupas e Calçados 5,33% 5,49% 

Habitação 11,56% 12,95% 

     Aluguel e Encargos 5,30% 6,16% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 4,29% 4,18% 

     Reparos 1,96% 2,61% 

Artigos de Residência 5,28% 5,51% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 1,99% 2,35% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 3,29% 3,16% 

Saúde 7,31% 6,85% 

     Remédios e Produtos Médicos 3,07% 2,80% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 4,24% 4,05% 

Educação 9,11% 7,43% 

     Educação Formal 7,22% 5,59% 

     Outros Cursos 0,61% 0,50% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 1,28% 1,35% 

Comunicação 5,14% 4,83% 

     Telefonia Fixa 2,81% 1,12% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 2,10% 3,59% 

     Demais Itens de Comunicação 0,23% 0,12% 

Transporte 23,17% 23,71% 

     Transporte Público 3,29% 3,36% 

     Transporte Particular 19,88% 20,35% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 6,39% 7,34% 

Recreação e Cultura 2,65% 2,51% 

Serviço Doméstico 2,77% 2,68% 

Despesas Pessoais 8,79% 10,14% 

     Cuidados Pessoais 2,37% 2,39% 

     Outras Despesas Pessoais 6,42% 7,75% 

Total 100,00% 100,00% 

Fonte: IBGE – POF 
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A diferença de maior amplitude é a ocorrida nos gastos com educação, que recuaram 

de 9,11%, em 2003, para 7,43%, em 2009. Em seguida, aparecem as despesas com 

alimentação no domicílio, cuja redução foi de 11,41% para 9,74%. Como a estrutura 

orçamentária obrigatoriamente soma 100%, para que as quedas mencionadas fossem 

compensadas, houve elevações superiores a 1 ponto percentual nas participações dos 

grupos despesas pessoais, habitação, e alojamento e alimentação. 

O aumento da parcela referente ao grupo despesas diversas é condizente com o 

consumo crescente de serviços, que tem caracterizado a economia brasileira nos 

últimos anos, inclusive pressionando a inflação. O subgrupo denominado outras 

despesas pessoais foi o responsável pelo acréscimo de participação do grupo, 

passando de 6,42% a 8,05% e, com isso, superando a parcela do consumo das famílias 

usuárias da rede privada dedicada à educação. Um item incluído entre as outras 

despesas pessoais que ganhou relevância, entre 2003 e 2009, foi o de serviços 

financeiros e seguros, cujo peso avançou de 2,27% para 3,25%. 

O aumento da parcela da despesa total alocada à habitação se explica por elevações 

nos gastos com aluguel e encargos e também com reparos. No primeiro caso, houve 

um encarecimento geral de imóveis na maior parte das cidades brasileiras, com 

repercussão direta sobre o mercado de alugueis. Este aumento não afetou somente as 

famílias usuárias da rede privada de ensino. O outro subgrupo que teve elevada sua 

participação na despesa de consumo é o de reparos domiciliares. Esta categoria inclui 

apenas as despesas que assegurem o bom funcionamento das residências. Não estão 

consideradas as despesas com investimentos, capazes de valorizar o imóvel. 

Por fim, cabe mencionar o aumento de quase 1 ponto percentual da parcela de 

despesa com alojamento e alimentação. Este é mais um caso que se encaixa no já 

comentado fenômeno de crescimento do consumo de serviços. No caso da 

alimentação, combinam-se as demandas por estes serviços tanto por razões 

profissionais como recreativas e de lazer. 

De todas as modificações, a que requer maior número de elementos explicativos é a 

redução na despesa com educação. Sem esgotar as respostas, é possível encontrá-las 

na demografia, nas prioridades orçamentárias de cada grupo de famílias e nas políticas 
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de governo. Começando da demografia, entre 2003 e 2009, a proporção de domicílios 

usuários da rede privada de ensino recuou ligeiramente, passando de 22,13% para 

21,55%. Esta constatação, no entanto, em nada explica a redução observada na 

despesa com educação das famílias usuárias da rede privada. Pode, sim, justificar uma 

diminuição, pequena, desta categoria de despesa no orçamento da população total. A 

redução, discreta, da participação destas famílias na população total tem como 

conseqüência a diluição de seus gastos no consumo geral.  

Um aspecto demográfico capaz de explicar parte da redução da parcela dos gastos 

com educação efetuados pelas famílias residentes em domicílios usuárias do ensino 

privado é a diminuição da razão entre o número de moradores matriculados em 

instituições particulares e o total de residentes nestes domicílios. Pela POF de 2003, 

esta razão era de 1,13, tendo decaído para 1,04, em 2009.  

Uma forma alternativa de se identificar a menor proporção de pessoas que 

frequentavam a rede privada no âmbito da população é comparar as taxas de 

crescimento. No período entre as duas POFs, a população brasileira cresceu 8,34%, 

enquanto o número de moradores em domicílios usuários da rede privada 

matriculados em estabelecimentos particulares de ensino teve incremento de 6,93%.  

Enquanto a demografia tem agido na direção de reduzir o público frequentador da 

rede privada de ensino, as famílias usuárias têm alterado seus hábitos de consumo de 

bens e serviços, se contrapondo em alguns casos àquela tendência. Da POF de 2003 

para a de 2009, houve uma reconfiguração entre níveis educacionais do número de 

alunos matriculados em estabelecimentos particulares, com desdobramentos 

orçamentários. De um lado, diminuiu o número de matrículas no ensino médio, 

enquanto cresceu o uso de creches. Como o custo do ensino médio normalmente 

supera o do ensino infantil, esta reconfiguração é redutora de gastos. 

De todos os níveis educacionais cobertos pelo setor privado, nenhum experimentou 

incremento em ritmo tão acelerado quando o ensino superior. Apesar desse aumento 

do corpo discente, o alargamento do leque de possibilidades de financiamento tem 

permitido a continuidade do crescimento das matrículas sem a contrapartida imediata 

de elevação do custeio. Ainda no ensino superior, é notável o avanço da educação à 
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distância. Esta modalidade de ensino é, em média, mais barata do que a presencial, o 

que também contribui para atenuar a dilatação das despesas familiares.    

A análise da evolução das despesas de consumo das famílias usuárias da rede privada 

de educação, entre as duas POFs, pode ser complementada por comparação análoga 

feita com a estrutura de gastos registrados pela população em geral. A tabela a seguir 

lista os percentuais referentes aos dois levantamentos. 
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Tabela 61 - Estrutura orçamentária dos domicílios brasileiros, 2003 e 2009 

Categoria de Despesa 2003 2009 

Alimentação no Domicílio 16,36% 13,77% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 1,50% 1,23% 

Roupas e Calçados 5,72% 5,62% 

Habitação 13,06% 14,22% 

     Aluguel e Encargos 5,09% 6,15% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 5,80% 5,34% 

     Reparos 2,16% 2,74% 

Artigos de Residência 6,42% 6,38% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 2,46% 2,75% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 3,96% 3,63% 

Saúde 7,62% 7,73% 

     Remédios e Produtos Médicos 3,82% 4,03% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 3,81% 3,70% 

Educação 4,68% 3,66% 

     Educação Formal 3,24% 2,24% 

     Outros Cursos 0,44% 0,34% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 1,00% 1,08% 

Comunicação 4,74% 4,60% 

     Telefonia Fixa 2,90% 1,38% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 1,56% 3,05% 

     Demais Itens de Comunicação 0,29% 0,18% 

Transporte 21,22% 21,54% 

     Transporte Público 3,97% 3,79% 

     Transporte Particular 17,25% 17,75% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 6,22% 7,33% 

Recreação e Cultura 2,26% 1,73% 

Serviço Doméstico 2,04% 2,17% 

Despesas Pessoais 8,15% 10,02% 

     Cuidados Pessoais 2,53% 2,58% 

     Outras Despesas Pessoais 5,62% 7,45% 

Total 100,00% 100,00% 

Fonte: IBGE – POF 
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Para o conjunto da população, a maior alteração se deu na despesa com alimentação 

no domicílio, cuja parcela no orçamento diminuiu de 16,36% para 13,77%, nos seis 

anos entre as duas POFs. Em seguida, pela amplitude da variação, a tabela registra o 

recuo do grupo educação. Esta diminuição é o reflexo direto da redução da parcela 

orçamentária desta categoria de despesa, mostrada pelos domicílios usuários da rede 

privada de ensino, que são os responsáveis na população pelos gastos com educação. 

De menor magnitude, houve também recuo nas despesas com recreação e cultura, de 

2,26% para 1,73%. Embora menor que os dois anteriormente mencionados, este recuo 

ganha maior relevância quando comparado ao valor inicial, também significativamente 

inferior aos dos dois outros grupos. 

Entre os aumentos de participação no orçamento dos domicílios brasileiros destacam-

se os grupos: despesas pessoais, habitação, e alojamento e serviços de alimentação, 

todos com ganhos superiores a 1 ponto percentual. O primeiro e o terceiro grupos 

tiveram aumentos de participação no orçamento global dos domicílios brasileiros de 

amplitude superior aos havidos nas famílias usuárias da rede privada de ensino. Entre 

os subgrupos de despesa, cujo acréscimo de participação orçamentária não se traduziu 

em aumento igualmente expressivo do respectivo grupo, estão: telefone celular, 

internet e TV a cabo, e transporte particular. 

Vale mencionar ainda os grupos de despesa que seguiram caminhos opostos aos dos 

usuários da rede privada. Cresceram como parcela de gasto da população total as 

classes saúde, especialmente por conta de remédios, e serviço doméstico. 

Decresceram artigos de residência, notadamente móveis e utensílios, e roupas e 

calçados. 

Uma comparação final entre as mudanças de composição de gastos da população total 

e das famílias usuárias da rede privada de educação, ocorridas entre as duas POFs, é 

feita na tabela a seguir. A primeira coluna lista as diferenças entre os percentuais 

relativos a cada categoria de despesa, calculados com base nas POFs 2009 e 2003, para 

o conjunto da população brasileira. Percentuais positivos significam que a despesa 

correspondente experimentou ganho de participação orçamentária, entre 2003 e 

2009, e vice-versa. A segunda coluna mostra o mesmo resultado, agora referente aos 
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domicílios usuários da rede privada. Por fim, uma terceira coluna refaz o cálculo para o 

conjunto de domicílios formados pela população, exceto os domicílios usuários da rede 

privada. 
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Tabela 62 - Diferenças entre proporções de gastos por categoria de despesa, total da população e 
domicílios usuários da rede privada, 2003 e 2009 

Pontos percentuais    

Categoria de Despesa População 
Usuários da 
rede privada 

População 
exceto 

usuários da 
rede privada 

Alimentação no Domicílio -2,59 -1,67 -3,91 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta -0,26 -0,26 -0,32 

Roupas e Calçados -0,10 0,16 -0,33 

Habitação 1,16 1,39 0,80 

     Aluguel e Encargos 1,05 0,86 1,21 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis -0,46 -0,12 -0,91 

     Reparos 0,57 0,65 0,49 

Artigos de Residência -0,04 0,23 -0,38 

     Aparelhos eletroeletrônicos 0,29 0,36 0,18 

     Móveis, Utensílios e Manutenção -0,33 -0,13 -0,56 

Saúde 0,11 -0,46 0,44 

     Remédios e Produtos Médicos 0,21 -0,27 0,43 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde -0,11 -0,19 0,01 

Educação -1,02 -1,68 0,05 

     Educação Formal -0,99 -1,63 0,00 

     Outros Cursos -0,11 -0,11 -0,08 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 0,08 0,06 0,13 

Comunicação -0,14 -0,31 0,03 

     Telefonia Fixa -1,52 -1,69 -1,42 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 1,49 1,49 1,56 

     Demais Itens de Comunicação -0,11 -0,11 -0,11 

Transporte 0,32 0,54 0,46 

     Transporte Público -0,18 0,07 -0,45 

     Transporte Particular 0,51 0,47 0,91 

Alojamento e Serviços de Alimentação 1,10 0,94 1,23 

Recreação e Cultura -0,54 -0,14 -0,75 

Serviço Doméstico 0,13 -0,09 0,38 

Despesas Pessoais 1,87 1,36 2,31 

     Cuidados Pessoais 0,04 0,02 0,04 

     Outras Despesas Pessoais 1,83 1,33 2,27 

Total 0,00% 0,00% 0,00% 
Fonte: IBGE – POF 
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A redução de 1,63 ponto percentual observada na proporção de gastos com educação 

formal, comentada em parágrafo anterior, é máxima no orçamento das famílias 

usuárias da rede privada, menor no conjunto da população e nula para as famílias que 

não usam os estabelecimentos particulares. Esta sequência decorre da própria 

constituição de cada grupo. Se uma família não é usuária da rede privada, a parcela do 

orçamento que dedica ao custeio de serviços educacionais é nula e invariante por 

definição.   

De resto, há mais realocações orçamentárias de mesmo sentido, isto é, diminuições ou 

aumentos simultâneos de participação de cada despesa, ainda que de diferentes 

magnitudes, quando são comparadas as famílias usuárias da rede privada de ensino e 

as demais, do que movimentos divergentes. Estas convergências normalmente 

decorrem de alterações estruturais da economia, com alcance abrangente.  

Um bom exemplo são as despesas com alimentação no domicílio. A redução da parcela 

referente a esta rubrica entre as POFs de 2003 e 2009 foi de 1,67 ponto percentual 

(pp) para as famílias usuárias do ensino privado e de 3,91 pp para as que não fazem 

uso do serviço. Aqui mais uma vez vale a lei da redução da parcela alimentar diante de 

ganhos de renda. Houve ganhos para todos os grupos demográficos, mas a evidência 

trazida pela POF é de que este efeito foi maior para os não usuários da rede privada.   

Um movimento de amplitude considerável e de magnitude similar entre os dois grupos 

se observa na telefonia fixa: -1,62 pp, para os usuários da rede privada, e -1,42 pp para 

os que não utilizam as escolas particulares. Nos dois casos, as despesas com telefonia 

celular e com internet elevaram-se compensatoriamente: 1,49 pp e 1,56 ponto 

percentual. 

Nas despesas com habitação, detectam-se aumentos de participação, notadamente 

dos gastos com aluguel e encargos, para ambos os grupos: 0,86 pp e 1,21 pp, 

respectivamente. Ainda nessa categoria, redução para ambos na rubrica tarifas de 

serviços públicos e combustíveis: -0,12 pp e -0,91 ponto percentual.  

Aumentos simultâneos podem ser vistos no transporte particular, indicando que não 

só o ganho de renda, mas sobretudo a ampliação do acesso ao crédito possibilitaram a 
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aquisição de veículos. Analogamente, houve acréscimos de participação nos serviços 

de alimentação e nas despesas pessoais, sempre maiores no orçamento das famílias 

não usuárias da rede privada. Já em relação à categoria recreação e cultura, o que se 

nota é diminuição para os dois grupos, maior entre os não usuários.  

Cabe agora salientar os movimentos em sentidos opostos, que podem retratar 

prioridades orçamentárias ou reações específicas de cada segmento populacional a 

mudanças estruturais da economia, endógenas ou induzidas por políticas de governo. 

Os gastos com saúde, como proporção da despesa, recuaram 0,46 pp no grupo das 

famílias usuárias do ensino privado e cresceram 0,44 pp para as demais. Isso ocorreu 

tanto com remédios e produtos médicos como em relação a planos, seguros e serviços 

de assistência à saúde. É possível que o aumento da renda, maior nas classes de menor 

poder aquisitivo, tenha possibilitado a este grupo dirigir aos produtos e serviços de 

saúde recursos antes escassos ou mesmo inexistentes. 

Os domicílios usuários da rede privada não possuem uma configuração única.  Alguns 

são mais numerosos do que outros ou seus moradores têm perfis etários diversos. 

Estas diferenças de conformação se traduzem em diferenças no número de moradores 

do domicílio que frequentam a rede privada. Vale a pena comparar as estruturas 

orçamentárias de dois grupos de domicílios: os que possuem apenas um morador 

frequentando a rede privada e os que possuem dois ou mais. A tabela a seguir faz a 

comparação.  
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Tabela 63 - Estrutura orçamentária dos domicílios usuários da rede privada de ensino, segundo 
número de moradores que frequentam estabelecimentos particulares, 2009 

Categoria de Despesa 

Número de Moradores 
Frequentando a Rede Privada 

1 2 ou mais 

Alimentação no Domicílio 10,31% 8,39% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 0,87% 0,65% 

Roupas e Calçados 5,58% 5,07% 

Habitação 13,10% 12,84% 

     Aluguel e Encargos 5,90% 6,70% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 4,49% 3,75% 

     Reparos 2,71% 2,39% 

Artigos de Residência 5,63% 5,06% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 2,51% 2,07% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 3,11% 2,99% 

Saúde 6,89% 6,58% 

     Remédios e Produtos Médicos 2,97% 2,15% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 3,92% 4,43% 

Educação 6,61% 9,87% 

     Educação Formal 4,85% 7,75% 

     Outros Cursos 0,43% 0,64% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 1,34% 1,48% 

Comunicação 5,11% 4,67% 

     Telefonia Fixa 1,25% 0,89% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 3,72% 3,71% 

     Demais Itens de Comunicação 0,14% 0,07% 

Transporte 23,67% 23,94% 

     Transporte Público 3,50% 2,98% 

     Transporte Particular 20,17% 20,96% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 7,37% 7,26% 

Recreação e Cultura 2,34% 2,91% 

Serviço Doméstico 2,54% 3,34% 

Despesas Pessoais 9,97% 9,43% 

     Cuidados Pessoais 2,51% 2,09% 

     Outras Despesas Pessoais 7,46% 7,34% 

Total 100,00% 100,00% 

Fonte: IBGE – POF 
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A grande diferença, como seria de se esperar, ocorre no grupo educação, cuja 

proporção se eleva de 6,61% para 9,87%, com o aumento do número de moradores 

que frequentam a rede privada. Esta elevação tem origem no subgrupo educação 

formal, ao qual correspondem proporções de gastos de 4,85% e 7,78%, 

respectivamente. Registra-se também aumento, no sentido esperado, das despesas 

com outros cursos. Estas, porém, representam aproximadamente a décima parte das 

despesas com educação formal.   

 

As demais categorias de despesa movem-se contrariamente ao grupo educação, de 

modo a compensar a elevação desta classe. A maior redução ocorre no grupo 

alimentação no domicílio, com parcelas da despesa total de 10,31%, na estrutura 

orçamentária das famílias com apenas um frequentador da rede privada, e 8,39%, na 

que representa as famílias com dois ou mais frequentadores.  

 

 

Despesas com Educação 
 

Passa-se agora a uma análise adicional das despesas com educação por parte das 

famílias usuárias da rede privada de ensino. Esta análise compara a distribuição das 

despesas segundo faixas de renda, com base nos resultados das duas POFs – 2003 e 

2009. Conforme ressaltado anteriormente, o aumento real de 48,89% do salário 

mínimo, registrado entre as duas POFs, distorce o seu papel como referencial 

distributivo quando se comparam as duas pesquisas, uma vez que não foi este o 

padrão de ganho de renda obtido pela maioria das famílias brasileiras, especialmente 

as usuárias da rede privada de ensino.  

A distorção, vale lembrar, ocorre da seguinte forma. Muitas famílias, sobretudo as 

oriundas dos estratos inferiores de renda, podem ter experimentado ganhos salariais 

substantivos, mas não tão amplos como os concedidos ao salário mínimo. Nestas 

circunstâncias, se estiverem próximas das fronteiras dos intervalos considerados, 

podem ser remanejadas para faixas inferiores. Por esse motivo, com os resultados da 

POF 2009, são usados dois critérios de divisão das famílias segundo faixas de renda: o 
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primeiro utiliza o salário mínimo de 2009; o segundo atualiza o valor do salário mínimo 

de janeiro de 2003 pelo IPCA. A tabela a seguir reúne todos estes elementos 

comparativos. 

Tabela 64 - Distribuição das despesas com educação dos domicílios usuários da rede privada de 
ensino, segundo faixas de renda 

Despesas com educação 

Faixa de Renda  

 Total  Até 3/5 
S.M. 

De 3/5 a 
15 S.M. 

Acima de 
15 S.M. 

2003 

Total 2,28% 24,15% 73,57% 100,00% 

Por Domicílio 15,74% 51,74% 189,36% 100,00% 

2009* 

Total 9,46% 41,10% 49,44% 100,00% 

Por Domicílio 34,50% 81,97% 220,28% 100,00% 

2009** 

Total 2,05% 21,02% 76,93% 100,00% 

Por Domicílio 26,35% 49,54% 154,48% 100,00% 

Fonte: IBGE – POF 
Valores referentes a dezembro de 2013 
2009*: faixas de renda determinadas pelo valor do salário mínimo de janeiro de 2009.  
2009**: faixas de renda determinadas pelo valor do salário mínimo de janeiro de 2003, corrigido pelo IPCA para janeiro de 2009. 

 
 

Uma análise comparativa entre a distribuição segundo faixas de renda das despesas 

destinadas à educação obtida com os dados da POF 2003 e a resultante do 

levantamento de 2009 permite inferir que os ganhos salariais das famílias usuárias da 

rede privada de ensino acompanharam a inflação, ficando, todavia, muito aquém do 

avanço do salário mínimo. Para se chegar a esta conclusão, basta contrapor os 

percentuais relativos às parcelas da despesa total com educação obtidos da POF de 

2003 com os de 2009.  

Em 2003, as parcelas crescem vigorosamente, partindo de 2,28%, na faixa inferior, e 

alcançando 73,57%, na superior. A faixa central continha 24,15% das despesas. Já em 

2009, a distribuição vai depender essencialmente do critério de correção das faixas. Se 

for usado o valor do salário mínimo de 2009, que aumentou 48,89% acima da inflação, 

a parcela inferior e a superior da despesa total com educação se transformam em 

9,46% e 49,44%. A parcela central é agora 41,10%.  
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Esta mudança de composição decorre do remanejamento de grande parte das famílias 

para faixas inferiores. O remanejamento é consequência do descompasso entre o 

aumento do salário mínimo e o crescimento da renda das famílias usuárias da rede 

privada, em ritmo mais moderado. Por não acompanhar o ritmo de crescimento das 

fronteiras de cada faixa, várias famílias acabam reclassificadas para baixo, mesmo 

tendo obtido ganhos salariais. 

Recalculando-se a distribuição das despesas por faixas, desta vez corrigindo as 

fronteiras pelo IPCA, a composição muito se assemelha à de 2003. Este efeito de 

manutenção sugere que as rendas familiares se moveram, em média, em ritmo similar 

às fronteiras das faixas, que por sua vez foram corrigidas pela taxa de inflação.  

Passando-se às despesas médias por domicílio, a comparação entre as duas POFs 

mostra que houve uma redução do hiato entre as faixas extremas. Se em 2003, a 

despesa média da faixa superior era 12,06 vezes maior do que a da faixa inferior, este 

multiplicador reduziu-se para 6,38 vezes em 2009, usando-se o salário mínimo vigente 

na época do levantamento. Pelo critério alternativo, de correção do salário mínimo de 

2003 pela taxa de inflação, a conclusão é quase a mesma, com o multiplicador 

passando a valer 5,86. 

A divisão das despesas do grupo educação entre os seus três subgrupos sofreu uma 

realocação entre as POF de 2003 e a de 2009. A parcela relativa à educação formal 

diminuiu de 79,25% para 75,19%. Este decréscimo foi praticamente todo transferido 

ao subgrupo leitura, papelaria e material didático, que teve sua participação no grupo 

elevada de 14,09% para 18,12%. A parcela referente ao subgrupo outros cursos quase 

não se alterou, passando de 6,66% para 6,69%. Por faixas de renda, a maior realocação 

se verificou na faixa superior. Nesta faixa, a educação formal recuou de 79,78% para 

74,04% ou 75,18%, a depender do critério de correção das faixas. A tabela a seguir 

apresenta estes resultados desagregados por faixa de renda.   
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Tabela 65 - Distribuição das despesas dos domicílios usuários da rede privada de ensino com 
o grupo educação, segundo seus subgrupos 

Despesas com educação por subgrupo 

Faixa de Renda  

 Total  Até 3/5 
S.M. 

De 3/5 a 
15 S.M. 

Acima de 
15 S.M. 

2003 

Educação 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Educação Formal 70,82% 78,41% 79,78% 79,25% 

Outros Cursos 6,27% 5,49% 7,06% 6,66% 

Leitura, Papelaria e Material Didático 22,91% 16,10% 13,16% 14,09% 

2009* 

Educação 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Educação Formal 74,11% 76,82% 74,04% 75,19% 

Outros Cursos 3,42% 4,63% 9,03% 6,69% 

Leitura, Papelaria e Material Didático 22,48% 18,54% 16,92% 18,12% 

2009** 

Educação 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

Educação Formal 70,79% 75,67% 75,18% 75,19% 

Outros Cursos 2,77% 3,94% 7,55% 6,69% 

Leitura, Papelaria e Material Didático 26,44% 20,40% 17,27% 18,12% 

Fonte: IBGE – POF 
Valores referentes a dezembro de 2013 
2009*: faixas de renda determinadas pelo valor do salário mínimo de janeiro de 2009.  
2009**: faixas de renda determinadas pelo valor do salário mínimo de janeiro de 2003, corrigido pelo IPCA para janeiro 
de 2009. 

 

Os dados também permitem avaliar como se alterou a divisão das despesas de cada 

subgrupo entre as faixas de renda. Tanto para o grupo educação como para seus três 

subgrupos, a terceira faixa é a que agrega a maior parte das despesas. Mais uma vez, o 

efeito do aumento do salário mínimo leva a conclusões que precisam ser bem 

qualificadas. Tomando por referência o valor do salário mínimo de janeiro de 2009, a 

despesa com educação formal das famílias da terceira faixa cai de 74,07% para 48,69% 

do total. Pelo critério de atualização monetária do salário mínimo, esta proporção 

supera a de 2003, alcançando 76,92%. Menos sensível à elevação do salário mínimo, a 

despesa com o subgrupo outros cursos cai de 77,95%, em 2003, para 66,72%, em 

2009, pelo primeiro critério, ou sobe a 86,80%, pelo segundo.  
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Tabela 66 - Distribuição percentual das despesas dos domicílios usuários da rede privada de 
ensino com o grupo educação e seus subgrupos, segundo faixas de renda 

Despesas com educação por subgrupo 

Faixa de Renda  

 Total  Até 3/5 
S.M. 

De 3/5 a 
15 S.M. 

Acima de 
15 S.M. 

2003 

Educação 2,28% 24,15% 73,57% 100,00% 

Educação Formal 2,04% 23,90% 74,07% 100,00% 

Outros Cursos 2,14% 19,91% 77,95% 100,00% 

Leitura, Papelaria e Material Didático 3,70% 27,60% 68,70% 100,00% 

2009* 

Educação 9,46% 41,10% 49,44% 100,00% 

Educação Formal 9,32% 41,99% 48,69% 100,00% 

Outros Cursos 4,83% 28,45% 66,72% 100,00% 

Leitura, Papelaria e Material Didático 11,74% 42,08% 46,19% 100,00% 

2009** 

Educação 2,05% 21,02% 76,93% 100,00% 

Educação Formal 1,93% 21,15% 76,92% 100,00% 

Outros Cursos 0,85% 12,35% 86,80% 100,00% 

Leitura, Papelaria e Material Didático 2,99% 23,66% 73,35% 100,00% 

Fonte: IBGE – POF 
Valores referentes a dezembro de 2013 
2009*: faixas de renda determinadas pelo valor do salário mínimo de janeiro de 2009.  
2009**: faixas de renda determinadas pelo valor do salário mínimo de janeiro de 2003, corrigido pelo IPCA para janeiro 
de 2009. 

 

DOMICÍLIOS USUÁRIOS DA REDE PRIVADA DE ENSINO NAS 

UNIDADES DA FEDERAÇÃO  
 

Os 12.430.175 domicílios usuários da rede privada de ensino estão distribuídos pelas 

unidades da federação de acordo com a divisão geográfica da população brasileira, 

mas a localização sofre também a influência de fatores econômicos, culturais e 

político-administrativos, especialmente os relativos a ações governamentais no 

provimento de serviços de educação. O melhor exemplo da dominância do critério 
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populacional como determinante da localização dos domicílios usuários da rede 

privada de ensino é dado pelo estado de São Paulo.  

Esta unidade da federação abriga 13.023.217 domicílios, 2.781.183 dos quais usuários 

da rede privada. Em termos relativos, localizam-se no estado 22,57% de todos os 

domicílios brasileiros e 22,37% dos 12.430.175 que usam os serviços da rede privada 

de ensino. Os dois percentuais são muito próximos, indicando que a localização dos 

domicílios usuários da rede privada no território nacional é fortemente correlacionada 

com a distribuição geográfica da população total. 

Em seguida, na escala populacional, aparecem Minas Gerais e Rio de Janeiro. No 

primeiro estado, situam-se 6.127.964 domicílios; no segundo, 5.192.520. Na relação de 

domicílios usuários da rede privada, no entanto, as posições se invertem. O Rio de 

Janeiro aparece em segundo lugar, após São Paulo, com 1.402.681 domicílios. Minas 

Gerais vem logo depois, com 1.245.787. Há outras inversões de ordem como a que se 

observa entre o Amazonas e o Rio Grande do Norte. No estado da Região Norte 

localizam-se 844.873 domicílios e 123.915 usuários do ensino privado. Já no estado 

nordestino, os números são 888.731 e 202.235, respectivamente. A tabela a seguir 

lista para todas as unidades da federação os números absolutos e relativos de 

domicílios2. 

  

                                                           
2
 Os resultados relativos aos estados da que possuem menos de 100 mil domicílios usuários da rede privada, nesta e nas próximas 

tabelas e gráficos, devem ser avaliados com cautela dada a reduzida dimensão amostral.  
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Tabela 67 - Número de domicílios, total e usuários da rede privada de ensino, segundo unidades da 
federação, 2009 

Unidades da Federação 

Valores Absolutos Distribuição Percentual 

Total 
Usuários da Rede 

Privada  
Total 

Usuários da Rede 
Privada  

Rondônia 458.408 91.799 0,79% 0,74% 

Acre 182.131 22.674 0,32% 0,18% 

Amazonas 844.873 123.915 1,46% 1,00% 

Roraima 108.503 15.999 0,19% 0,13% 

Pará 1.820.334 391.895 3,16% 3,15% 

Amapá 156.967 37.530 0,27% 0,30% 

Tocantins 362.424 70.323 0,63% 0,57% 

Maranhão 1.662.786 264.670 2,88% 2,13% 

Piauí 867.754 176.296 1,50% 1,42% 

Ceará 2.315.670 469.286 4,01% 3,78% 

Rio Grande do Norte 888.731 202.235 1,54% 1,63% 

Paraíba 1.105.760 240.277 1,92% 1,93% 

Pernambuco 2.635.463 610.548 4,57% 4,91% 

Alagoas 870.849 165.963 1,51% 1,34% 

Sergipe 565.052 142.997 0,98% 1,15% 

Bahia 4.163.756 911.085 7,22% 7,33% 

Minas Gerais 6.127.964 1.245.787 10,62% 10,02% 

Espírito Santo 1.089.252 216.777 1,89% 1,74% 

Rio de Janeiro 5.192.520 1.402.681 9,00% 11,28% 

São Paulo 13.023.217 2.781.183 22,57% 22,37% 

Paraná 3.302.480 656.215 5,72% 5,28% 

Santa Catarina 1.971.706 462.553 3,42% 3,72% 

Rio Grande do Sul 3.600.779 772.303 6,24% 6,21% 

Mato Grosso do Sul 745.584 138.745 1,29% 1,12% 

Mato Grosso 972.369 140.202 1,69% 1,13% 

Goiás 1.877.608 385.794 3,25% 3,10% 

Distrito Federal 778.840 290.443 1,35% 2,34% 

Total 57.691.781 12.430.175 100,00% 100,00% 
Fonte: IBGE – POF 

 

As diferenças geográficas de uso da rede privada de ensino por parte das famílias 

residentes em cada unidade da federação podem ser convenientemente 

representadas em um mapa por meio da proporção entre domicílios usuários e o 
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número total. Por este indicador, que pode ser interpretado como uma espécie de 

densidade de uso da rede privada, o Distrito Federal ocupa o topo da lista. De um total 

de 778.840 domicílios, 37,29% utilizam, em alguma medida, a rede privada de ensino. 

O Rio de Janeiro vem logo em seguida, com uma proporção de domicílios usuários da 

rede privada de 27,01%.  

Os dois estados que aparecem na sequência são Sergipe, com 25,31%, e Amapá, com 

23,91%. Embora de pequeno porte na escala populacional, estes dois estados 

apresentam índices comparativamente elevados de uso da rede privada. Como já 

mencionado, estes resultados devem ser avaliados com cautela diante da pequena 

dimensão amostral. 

Mapa 3 - Número de domicílios usuários da rede privada como proporção do total de domicílios por 
unidade da federação, 2009 

 

Fonte: IBGE – POF 
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Mapeadas as diferenças geográficas de densidade de uso da rede privada, pode-se 

comparar agora como se comportam regionalmente as famílias usuárias no que diz 

respeito a suas decisões de consumo. Para isso, é preciso, antes de mais nada, elaborar 

estruturas orçamentárias para as unidades da federação. O formato tabular é o mesmo 

usado para as análises consolidadas nacionalmente. Uma tabela para cada unidade é 

apresentada no anexo 2.  

Dado o objetivo deste trabalho, uma primeira comparação a se fazer é entre parcelas 

de despesas com educação. Também aqui o resultado é marcado pela 

heterogeneidade. O espectro de percentuais representativos das parcelas do consumo 

dedicadas à educação vai de 4,29%, em Roraima, a 9,34%, em São Paulo. Os dois 

extremos da distribuição não chegam a trazer surpresas, por tudo o que já se abordou 

neste trabalho. A Região Norte, onde está o primeiro estado, possui uma presença 

relativamente baixa da rede privada de ensino, quando comparada à Sudeste, o 

mesmo se podendo afirmar com relação aos níveis de renda das famílias. 

Entre os dois extremos, a maioria dos estados apresenta padrões de gastos com 

educação que, em linhas gerais, seguem esta lógica. Dos 10 estados com proporções 

mais baixas de gastos com educação, sete são das regiões Norte e Nordeste. Mais uma 

vez convém lembrar que há estados, especialmente nestas duas regiões, com baixa 

cobertura amostral, o que requer cautela na interpretação de seus percentuais. O 

Acre, que aparece logo atrás de São Paulo, com uma fração de 9,29% dos gastos de 

consumo destinados à educação, é um destes casos. 

Este percentual, todavia, é coerente com a repartição segundo níveis educacionais das 

despesas que as famílias usuárias da rede privada residentes no estado dedicam ao 

ensino formal. Segundo a POF 2009, no Acre, 73,01% do orçamento voltado à 

educação formal tem como destino o ensino superior. Nenhum estado possui 

concentração de gastos tão elevada em um único nível educacional. Como, na maioria 

das vezes, o custo do ensino superior é mais alto do que o do nível básico, tem-se uma 

possível explicação para o elevado percentual dos gastos com educação das famílias 

acreanas. O mapa que se segue representa as diferentes faixas de percentuais de 

gastos com educação dos domicílios usuários da rede privada. 
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Mapa 4 - Proporção de gastos com educação dos domicílios usuários da rede privada de ensino por 
unidade da federação, 2009 

 

Fonte: IBGE – POF 
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Tabela 68 - Despesa com educação formal dos domicílios usuários da rede privada de ensino, segundo 

unidades da federação, 2009 

Unidades da Federação 
Educação Formal 

R$ mil  % 

Rondônia 254.815 0,63% 

Acre 97.840 0,24% 

Amazonas 108.902 0,27% 

Roraima 16.088 0,04% 

Pará 771.505 1,90% 

Amapá 108.126 0,27% 

Tocantins 181.089 0,45% 

Maranhão 561.166 1,38% 

Piauí 470.621 1,16% 

Ceará 779.928 1,92% 

Rio Grande do Norte 347.011 0,85% 

Paraíba 477.436 1,18% 

Pernambuco 1.355.064 3,34% 

Alagoas 281.695 0,69% 

Sergipe 414.421 1,02% 

Bahia 1.791.197 4,41% 

Minas Gerais 3.878.043 9,55% 

Espírito Santo 450.646 1,11% 

Rio de Janeiro 4.947.741 12,18% 

São Paulo 14.721.871 36,25% 

Paraná 1.638.495 4,03% 

Santa Catarina 1.613.821 3,97% 

Rio Grande do Sul 2.676.087 6,59% 

Mato Grosso do Sul 390.791 0,96% 

Mato Grosso 243.339 0,60% 

Goiás 1.222.485 3,01% 

Distrito Federal 808.856 1,99% 

Total 40.609.077 100,00% 

Fonte: IBGE – POF 
Valores referentes a dezembro de 2013 
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A distribuição entre unidades da federação de valores monetários de despesas com 

educação formal, embora reproduza nos grandes traços a ordenação do número de 

domicílios usuários da rede privada, não gera sempre os mesmos percentuais. Isso 

significa que os gastos por domicílio podem diferir. O gráfico a seguir apresenta estes 

valores médios anuais, a preços de dezembro de 2013. 

Gráfico 34 - Despesa domiciliar média com educação formal, segundo unidades da federação 

 

Fonte: IBGE – POF 
Valores referentes a dezembro de 2013 
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A educação formal representa em média 75,19% da despesa com educação. Das 27 

unidades da federação, 16 possuem esta proporção acima de 70% e abaixo de 80%, 

uma razoável uniformidade. As despesas com educação formal podem ser subdivididas 

de acordo com o nível educacional. Como já salientado anteriormente, a maior fração 

do gasto com educação formal é a que se destina ao ensino superior.  

A média nacional de gasto domiciliar com ensino superior como proporção das 

despesas com educação formal é de 45,86%. Entre unidades da federação, todavia, os 

percentuais variam consideravelmente, de 27,03%, na Paraíba, a 73,01%, no Acre. Em 

São Paulo, onde é máxima a despesa com educação formal, a parcela correspondente 

ao ensino superior é de 46,61%, muito próxima da média nacional. No Rio de Janeiro, a 

proporção é de 39,80%, e no Distrito Federal, de 59,97%. 

A segunda maior parcela é a que se dirige ao nível fundamental, cuja média nacional é 

de 22,40%. Na Região Norte, esta participação é pouco superior a 10%, nos estados de 

menor contingente populacional, chegando a 23,56%, no Pará. No Nordeste, a 

proporção mínima, de 22,03%, ocorre no Maranhão, e a máxima, de 36,98%, em 

Alagoas. Em cinco estados da região - Paraíba, Alagoas, Ceará, Rio Grande do Norte e 

Piauí, as despesas com o nível fundamental superam não apenas a respectiva média 

nacional, como a própria fração alocada ao ensino superior.  

Em São Paulo, o gasto com ensino fundamental absorve 22,80% das despesas dos 

domicílios usuários da rede privada. No Rio de Janeiro, a fração vai a 25,91% e no 

Distrito Federal, a 16,96%. O gráfico a seguir compara as proporções da despesa com 

educação formal gastas com estes dois níveis educacionais – fundamental e superior. 
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Gráfico 35 - Parcelas da despesa domiciliar média com educação formal dedicadas aos níveis 

fundamental e superior, segundo unidades da federação 
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CONSIDERAÇO ES FINAIS 

 

 

 

A maior parte desse estudo se desenvolve em torno de comparações acerca da dimensão e da 

estrutura do setor educacional privado no período compreendido entre 2005 e 2012. Ao fim 

desses sete anos, a economia brasileira se expandiu quase 50%, criando empregos, 

distribuindo renda e estimulando o consumo das famílias, do qual faz parte a aquisição de 

serviços educacionais ofertados pelo setor privado de ensino.  

Um dos fatos mais característicos deste período foi a forte assimetria do crescimento da renda 

pessoal, segundo faixas de poder aquisitivo. Dividindo-se as famílias brasileiras em cinco 

grupos com níveis crescentes de rendimento, o inicial, isto é, o que reúne as mais pobres, 

experimentou, durante a primeira década deste século, um ritmo de expansão de poder de 

compra quase quatro vezes maior do que o grupo final, formado pelas famílias mais ricas.  

Esta forma pela qual se deu o crescimento da renda teve impactos diretos sobre as decisões de 

consumo pessoal. Como se viu ao longo do estudo, as famílias usuárias da rede privada de 

ensino estão distribuídas entre os estratos de renda médios e superiores. Desse modo, não 

tiveram os mesmos ganhos de renda que a população como um todo. Tampouco tiveram o 

mesmo incremento de gastos de consumo. Houve, portanto, o que se pode chamar de diluição 

da presença das famílias usuárias das escolas particulares no consumo consolidado do país. Na 

POF de 2003, o consumo deste grupo de famílias correspondia a 44,81% do total.  Na pesquisa 

de 2009, a participação havia recuado para 40,13%. 

Acompanhando esta diluição, houve realocações de despesas efetuadas exclusivamente pelas 

famílias usuárias do ensino privado, que ampliaram os gastos com serviços em detrimento do 

dispêndio com educação. Esta diminuição, todavia, não decorreu somente de preferências 

orçamentárias. Parte dela se explica por tendências demográficas, que tem provocado uma 

redução gradual no público potencialmente frequentador da rede privada de ensino. 
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Não obstante tais fatores restritivos, o número de matrículas registradas nos estabelecimentos 

privados de ensino atingiu, em 2012, a marca de aproximadamente 13,7 milhões, com uma 

pequena margem de variação para mais ou para menos, a depender do procedimento 

estatístico. No período analisado, o número não deixou de crescer. No ensino básico, as 

matrículas se expandiram à taxa média anual de 1,63%, uma leve desaceleração em relação ao 

período 1999-2005, quando o incremento era de 1,87% ao ano.  

No ensino superior, o ritmo de ampliação do número de matrículas, de 13,69% ao ano, entre 

1999 e 2005, forçosamente daria lugar a uma taxa mais moderada, em face do inevitável 

esgotamento desta trajetória, depois de tantos anos de crescimento tão expressivo. No 

período 2005-2012, o crescimento cedeu, mas a taxa, de 6,44% ao ano, permaneceu elevada, 

entre outros motivos, porque os ventos demográficos ainda sopram a favor.  

A redução no ritmo de expansão das matrículas foi acompanhada de uma acomodação no 

surgimento de novas instituições. Fusões, aquisições e outros movimentos de consolidação 

empresarial se verificaram neste período, possibilitando ganhos de escala e abrindo espaço 

para um novo ciclo expansivo. Sinal disso foi a retomada do número de ingressos, que havia 

recuado de 52% do número de matrículas, em 2005, para 37%, em 2009, mas voltou a subir 

nos anos posteriores, alcançando 43% em 2012. 

A operação do setor privado de ensino, pela sua magnitude, pode ser retratada 

macroeconomicamente. Segundo o IBGE, entre 2005 e 2009, a atividade denominada no 

linguajar estatístico educação mercantil, em oposição à educação pública, representou, de 

maneira estável, 1,2% do PIB a preços básicos, isto é, sem a adição dos impostos e 

contribuições incidentes sobre bens e serviços. Embora a série do PIB desagregado 

setorialmente esteja estacionada em 2009, à espera de uma ampla reformulação 

metodológica, os números obtidos dos censos escolares do INEP e das pesquisas domiciliares 

do IBGE dão a entender que o setor não deve ter perdido terreno.  

O mesmo se pode dizer do número de empregos vinculados à atividade educacional privada. 

Segundo o IBGE, o contingente evoluiu de 1.105.354, em 2005, para 1.487.991, em 2009. Esta 

progressão corresponde a uma taxa de crescimento de 7,71% ao ano. É pouco provável que o 

ritmo tenha se mantido nos anos seguintes. No ensino superior, por exemplo, o número de 



 

141 

 

funções docentes, que avançava continuamente, encontrou o seu valor máximo em 2009, 

decrescendo levemente desde então. 

A coexistência histórica dos setores privado e público na atividade educacional, com papéis 

complementares, enseja comparações, exploradas ao longo do estudo de maneira detalhada, 

ainda que não exaustiva. Pelos números já mencionados, aproximadamente 13,7 milhões de 

indivíduos estão recebendo formação educacional sem a participação direta do setor público3. 

Este por sua vez, já oferece formação a cerca de 45 milhões de alunos. Uma interpretação que 

se pode dar à dimensão econômica do setor educacional privado, neste contexto comparativo, 

é a de uma despesa pública não realizada ou poupada.  

Uma das maneiras de se computar esta despesa não realizada é buscar nas contas nacionais o 

valor atribuído à oferta de serviços educacionais privados. Este valor, computado a preços 

básicos, dá a medida do custo econômico de se oferecer serviços educacionais na escala e com 

a diversificação que as famílias usuárias encontram na rede privada.  

Ocorre que o último dado calculado pelo IBGE no contexto das contas nacionais sobre a 

produção dos diversos setores econômicos, entre eles a educação mercantil, refere-se a 2009. 

Nesse ano, a oferta de serviços educacionais pelo setor privado estava avaliada em R$ 49.969 

milhões. Não estão incluídos neste valor os impostos incidentes sobre o preço do serviço. Por 

isso, diz-se que o valor dos serviços está medido a preços básicos.  

Esta cifra pode ser atualizada para 2012 por meio de um cálculo que combina dados da POF e 

dos censos escolares. Para tanto, o valor informado pelo IBGE para 2009 deve ser dividido em 

parcelas proporcionais aos gastos familiares com cada nível educacional. A POF de 2009 

fornece esta repartição. Exemplificando, as despesas com ensino fundamental representavam 

24,17% dos gastos com ensino formal. Pode-se admitir, portanto, que o valor da oferta de 

serviços de ensino fundamental corresponderia a este percentual aplicado aos R$ 49.969 

milhões informados pelo IBGE. 

Em seguida, calcula-se um valor médio do serviço educacional por aluno matriculado em cada 

nível, em 2009. O número de matrículas usado nesta etapa é fornecido pelos censos escolares 

do INEP. Esta segmentação segundo níveis educacionais é essencial para que a atualização não 

                                                           
3 Cerca de 13% contam com a participação indireta do setor público pela concessão de bolsas de estudo ou programas de 
financiamento educacional. 



 

142 

 

sofra distorções, pois os custos médios diferem entre níveis educacionais e as matrículas 

evoluem em ritmos diversos. Os custos médios são então atualizados para 2012 segundo 

índices de preços específicos, referentes a cada nível educacional. 

A última etapa do cálculo é a multiplicação dos custos unitários atualizados pelo número de 

matrículas em cada nível, recorrendo desta vez aos censos do INEP de 20124. Feitas as contas, 

a cifra é de R$ 64,7 bilhões. Este valor corresponde a aproximadamente 1,5% do PIB. 

 

 

 

  

                                                           
4 Excluem-se os alunos do ensino superior beneficiados com bolsas do ProUni.  
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TABELAS UTILIZADAS NA ELABORAÇÃO DOS MAPAS 
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MAPA 1 

Número de matrículas em estabelecimentos de ensino básico, 2012 

Unidades da Federação Total 
Estabelecimentos 

Privados 
Proporção 

Rondônia 473.401 39.361 8,31% 

Acre 265.707 12.626 4,75% 

Amazonas 1.203.641 98.199 8,16% 

Roraima 144.548 10.998 7,61% 

Pará 2.426.426 205.873 8,48% 

Amapá 233.447 21.215 9,09% 

Tocantins 412.505 37.788 9,16% 

Maranhão 2.134.469 205.181 9,61% 

Piauí 949.815 109.437 11,52% 

Ceará 2.385.737 442.139 18,53% 

R. G. do Norte 894.366 163.607 18,29% 

Paraíba 1.043.867 165.172 15,82% 

Pernambuco 2.426.571 498.737 20,55% 

Alagoas 946.004 134.348 14,20% 

Sergipe 581.931 103.901 17,85% 

Bahia 3.865.067 474.813 12,28% 

Minas Gerais 4.842.066 732.464 15,13% 

Espírito Santo 922.905 114.690 12,43% 

Rio de Janeiro 3.802.938 1.049.908 27,61% 

São Paulo 10.390.553 2.087.932 20,09% 

Paraná 2.628.857 398.690 15,17% 

Santa Catarina 1.509.799 216.983 14,37% 

R. G. do Sul 2.412.942 364.313 15,10% 

M. G. do Sul 673.445 85.138 12,64% 

Mato Grosso 872.017 85.568 9,81% 

Goiás 1.431.111 272.239 19,02% 

Distrito Federal 670.915 190.899 28,45% 

Total 50.545.050 8.322.219 16,46% 

Fonte: INEP    
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MAPA 2  

Número de matrículas em estabelecimentos de ensino superior 2012 

Unidades da Federação Total 
Estabelecimentos 

Privados 
Proporção 

Rondônia 42.433 33.984 80,09% 

Acre 21.841 10.444 47,82% 

Amazonas 129.663 78.813 60,78% 

Roraima 21.724 9.763 44,94% 

Pará 119.465 55.962 46,84% 

Amapá 24.488 15.882 64,86% 

Tocantins 45.113 19.862 44,03% 

Maranhão 99.684 57.974 58,16% 

Piauí 88.384 46.702 52,84% 

Ceará 182.938 114.046 62,34% 

Rio Grande do Norte 102.822 57.926 56,34% 

Paraíba 107.609 42.724 39,70% 

Pernambuco 212.279 129.638 61,07% 

Alagoas 74.694 38.576 51,65% 

Sergipe 62.027 36.691 59,15% 

Bahia 283.082 189.521 66,95% 

Minas Gerais 603.543 446.212 73,93% 

Espírito Santo 108.006 83.202 77,03% 

Rio de Janeiro 530.853 401.087 75,56% 

São Paulo 1.573.684 1.326.686 84,30% 

Paraná 354.970 233.955 65,91% 

Santa Catarina 217.195 94.263 43,40% 

Rio Grande do Sul 369.573 285.519 77,26% 

Mato Grosso do Sul 79.525 51.705 65,02% 

Mato Grosso 110.411 74.847 67,79% 

Goiás 192.098 135.580 70,58% 

Distrito Federal 165.734 136.522 82,37% 

Total 5.923.838 4.208.086 71,04% 

Fonte: INEP    
Nota: Presenciais    
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MAPA 3 

Número de domicílios, total e usuários da rede privada de ensino, por unidade da federação, 2009 

Unidades da Federação 

Valores Absolutos 

Proporção 
Total 

Usuários da Rede 
Privada  

Rondônia 458.408 91.799 20,03% 

Acre 182.131 22.674 12,45% 

Amazonas 844.873 123.915 14,67% 

Roraima 108.503 15.999 14,75% 

Pará 1.820.334 391.895 21,53% 

Amapá 156.967 37.530 23,91% 

Tocantins 362.424 70.323 19,40% 

Maranhão 1.662.786 264.670 15,92% 

Piauí 867.754 176.296 20,32% 

Ceará 2.315.670 469.286 20,27% 

Rio Grande do Norte 888.731 202.235 22,76% 

Paraíba 1.105.760 240.277 21,73% 

Pernambuco 2.635.463 610.548 23,17% 

Alagoas 870.849 165.963 19,06% 

Sergipe 565.052 142.997 25,31% 

Bahia 4.163.756 911.085 21,88% 

Minas Gerais 6.127.964 1.245.787 20,33% 

Espírito Santo 1.089.252 216.777 19,90% 

Rio de Janeiro 5.192.520 1.402.681 27,01% 

São Paulo 13.023.217 2.781.183 21,36% 

Paraná 3.302.480 656.215 19,87% 

Santa Catarina 1.971.706 462.553 23,46% 

Rio Grande do Sul 3.600.779 772.303 21,45% 

Mato Grosso do Sul 745.584 138.745 18,61% 

Mato Grosso 972.369 140.202 14,42% 

Goiás 1.877.608 385.794 20,55% 

Distrito Federal 778.840 290.443 37,29% 

Total 57.691.781 12.430.175 21,55% 

Fonte: IBGE - POF    
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MAPA 4 

Despesas totais e com educação dos domicílios usuários da rede privada de ensino por unidade da 
federação, 2009 

Em R$ mil 

Unidades da Federação 
Despesas  

Totais 
Despesas com 

Educação 
Proporção 

Rondônia 5.279.216 351.502 6,66% 

Acre 1.285.346 119.385 9,29% 

Amazonas 4.823.817 208.775 4,33% 

Roraima 619.331 26.560 4,29% 

Pará 18.572.394 1.127.425 6,07% 

Amapá 2.397.600 140.457 5,86% 

Tocantins 3.363.732 219.986 6,54% 

Maranhão 11.512.724 781.584 6,79% 

Piauí 7.917.269 616.650 7,79% 

Ceará 17.599.374 1.082.476 6,15% 

Rio Grande do Norte 7.769.963 499.633 6,43% 

Paraíba 10.639.004 622.977 5,86% 

Pernambuco 26.196.446 1.822.433 6,96% 

Alagoas 5.257.295 366.211 6,97% 

Sergipe 6.119.374 523.798 8,56% 

Bahia 43.943.280 2.561.722 5,83% 

Minas Gerais 78.153.869 5.442.710 6,96% 

Espírito Santo 13.028.653 660.045 5,07% 

Rio de Janeiro 95.309.059 7.272.822 7,63% 

São Paulo 193.971.514 18.111.894 9,34% 

Paraná 38.324.872 2.195.605 5,73% 

Santa Catarina 33.441.989 2.186.811 6,54% 

Rio Grande do Sul 48.750.180 3.537.649 7,26% 

Mato Grosso do Sul 7.720.752 514.752 6,67% 

Mato Grosso 6.862.323 350.764 5,11% 

Goiás 20.932.371 1.547.383 7,39% 

Distrito Federal 17.190.310 1.117.095 6,50% 

Total 726.982.059 54.009.103 7,43% 

Fonte: IBGE-POF    
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013    
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ANEXO 2  
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Em R$ mil 

Rondônia 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 579.160,44 10,97% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 34.461,29 0,65% 

Roupas e Calçados 380.998,73 7,22% 

Habitação 557.022,96 10,55% 

     Aluguel e Encargos 205.591,36 3,89% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 229.276,16 4,34% 

     Reparos 122.155,43 2,31% 

Artigos de Residência 366.891,95 6,95% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 160.330,08 3,04% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 206.561,87 3,91% 

Saúde 290.605,23 5,50% 

     Remédios e Produtos Médicos 146.339,09 2,77% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 144.266,14 2,73% 

Educação 351.502,18 6,66% 

     Educação Formal 254.814,57 4,83% 

     Outros Cursos 20.098,92 0,38% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 76.588,69 1,45% 

Comunicação 229.795,40 4,35% 

     Telefonia Fixa 28.493,43 0,54% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 197.136,17 3,73% 

     Demais Itens de Comunicação 4.165,80 0,08% 

Transporte 1.193.618,80 22,61% 

     Transporte Público 176.188,32 3,34% 

     Transporte Particular 1.017.430,49 19,27% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 268.210,16 5,08% 

Recreação e Cultura 93.397,20 1,77% 

Serviço Doméstico 162.207,11 3,07% 

Despesas Pessoais 771.344,83 14,61% 

     Cuidados Pessoais 163.597,82 3,10% 

     Outras Despesas Pessoais 607.747,01 11,51% 

Total 5.279.216,28 100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Acre 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 118.588,58  9,23% 

Bebidas Alcóolicas, Fumo e Jogos de Aposta 5.769,11  0,45% 

Roupas e Calçados 107.566,91  8,37% 

Habitação 92.855,32  7,22% 

     Aluguel e Encargos 26.688,04  2,08% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 56.001,15  4,36% 

     Reparos 10.166,13  0,79% 

Artigos de Residência 72.412,16  5,63% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 35.246,13  2,74% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 37.166,04  2,89% 

Saúde 89.903,11  6,99% 

     Remédios e Produtos Médicos 35.952,33  2,80% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 53.950,78  4,20% 

Educação 119.384,60  9,29% 

     Educação Formal 97.839,56  7,61% 

     Outros Cursos 4.760,55  0,37% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 16.784,49  1,31% 

Comunicação 52.419,41  4,08% 

     Telefonia Fixa 7.344,40  0,57% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 44.302,78  3,45% 

     Demais Itens de Comunicação 772,23  0,06% 

Transporte 310.647,48  24,17% 

     Transporte Público 42.158,53  3,28% 

     Transporte Particular 268.488,95  20,89% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 99.851,48  7,77% 

Recreação e Cultura 21.870,11  1,70% 

Serviço Doméstico 20.770,84  1,62% 

Despesas Pessoais 173.307,19  13,48% 

     Cuidados Pessoais 43.000,71  3,35% 

     Outras Despesas Pessoais 130.306,48  10,14% 

Total 1.285.346,29  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Amazonas 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 753.212,70  15,61% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 48.004,86  1,00% 

Roupas e Calçados 328.993,21  6,82% 

Habitação 599.786,88  12,43% 

     Aluguel e Encargos 153.949,39  3,19% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 333.695,62  6,92% 

     Reparos 112.141,88  2,32% 

Artigos de Residência 307.606,89  6,38% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 150.402,39  3,12% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 157.204,50  3,26% 

Saúde 124.211,88  2,57% 

     Remédios e Produtos Médicos 77.577,76  1,61% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 46.634,12  0,97% 

Educação 208.774,57  4,33% 

     Educação Formal 108.902,20  2,26% 

     Outros Cursos 7.885,96  0,16% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 91.986,41  1,91% 

Comunicação 307.356,60  6,37% 

     Telefonia Fixa 66.415,29  1,38% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 222.141,72  4,61% 

     Demais Itens de Comunicação 18.799,59  0,39% 

Transporte 1.112.867,01  23,07% 

     Transporte Público 309.233,19  6,41% 

     Transporte Particular 803.633,82  16,66% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 400.139,05  8,30% 

Recreação e Cultura 53.433,61  1,11% 

Serviço Doméstico 121.837,05  2,53% 

Despesas Pessoais 457.592,95  9,49% 

     Cuidados Pessoais 200.525,89  4,16% 

     Outras Despesas Pessoais 257.067,06  5,33% 

Total 4.823.817,25  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Roraima 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 66.347,96  10,71% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 2.284,57  0,37% 

Roupas e Calçados 47.176,07  7,62% 

Habitação 58.960,09  9,52% 

     Aluguel e Encargos 11.619,99  1,88% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 39.421,65  6,37% 

     Reparos 7.918,46  1,28% 

Artigos de Residência 41.257,98  6,66% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 18.676,47  3,02% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 22.581,51  3,65% 

Saúde 47.966,38  7,74% 

     Remédios e Produtos Médicos 17.135,72  2,77% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 30.830,66  4,98% 

Educação 26.559,56  4,29% 

     Educação Formal 16.087,54  2,60% 

     Outros Cursos 765,95  0,12% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 9.706,07  1,57% 

Comunicação 32.372,71  5,23% 

     Telefonia Fixa 5.617,52  0,91% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 25.283,34  4,08% 

     Demais Itens de Comunicação 1.471,85  0,24% 

Transporte 168.893,32  27,27% 

     Transporte Público 18.895,05  3,05% 

     Transporte Particular 149.998,27  24,22% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 32.909,51  5,31% 

Recreação e Cultura 13.529,41  2,18% 

Serviço Doméstico 8.434,20  1,36% 

Despesas Pessoais 72.639,25  11,73% 

     Cuidados Pessoais 26.070,77  4,21% 

     Outras Despesas Pessoais 46.568,48  7,52% 

Total 619.331,02  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Pará 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 2.866.518,17  15,43% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 103.146,03  0,56% 

Roupas e Calçados 1.351.511,49  7,28% 

Habitação 2.098.163,24  11,30% 

     Aluguel e Encargos 971.601,88  5,23% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 786.996,55  4,24% 

     Reparos 339.564,81  1,83% 

Artigos de Residência 1.279.002,16  6,89% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 567.981,17  3,06% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 711.020,99  3,83% 

Saúde 990.521,42  5,33% 

     Remédios e Produtos Médicos 520.133,15  2,80% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 470.388,27  2,53% 

Educação 1.127.425,18  6,07% 

     Educação Formal 771.504,87  4,15% 

     Outros Cursos 91.637,14  0,49% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 264.283,17  1,42% 

Comunicação 850.283,11  4,58% 

     Telefonia Fixa 202.335,16  1,09% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 622.572,13  3,35% 

     Demais Itens de Comunicação 25.375,82  0,14% 

Transporte 3.566.862,16  19,21% 

     Transporte Público 764.555,28  4,12% 

     Transporte Particular 2.802.306,88  15,09% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 1.204.155,06  6,48% 

Recreação e Cultura 424.009,01  2,28% 

Serviço Doméstico 407.099,36  2,19% 

Despesas Pessoais 2.303.698,07  12,40% 

     Cuidados Pessoais 675.116,80  3,64% 

     Outras Despesas Pessoais 1.628.581,27  8,77% 

Total 18.572.394,45  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Amapá 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 235.732,68  9,83% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 11.086,63  0,46% 

Roupas e Calçados 227.575,36  9,49% 

Habitação 199.256,17  8,31% 

     Aluguel e Encargos 51.275,68  2,14% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 97.515,69  4,07% 

     Reparos 50.464,80  2,10% 

Artigos de Residência 129.629,48  5,41% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 62.143,81  2,59% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 67.485,68  2,81% 

Saúde 108.538,08  4,53% 

     Remédios e Produtos Médicos 48.121,48  2,01% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 60.416,60  2,52% 

Educação 140.457,17  5,86% 

     Educação Formal 108.126,41  4,51% 

     Outros Cursos 5.244,13  0,22% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 27.086,63  1,13% 

Comunicação 118.112,68  4,93% 

     Telefonia Fixa 21.686,95  0,90% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 90.842,44  3,79% 

     Demais Itens de Comunicação 5.583,30  0,23% 

Transporte 526.585,85  21,96% 

     Transporte Público 77.374,22  3,23% 

     Transporte Particular 449.211,63  18,74% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 160.379,87  6,69% 

Recreação e Cultura 44.142,72  1,84% 

Serviço Doméstico 59.262,56  2,47% 

Despesas Pessoais 436.840,38  18,22% 

     Cuidados Pessoais 104.187,73  4,35% 

     Outras Despesas Pessoais 332.652,65  13,87% 

Total 2.397.599,67  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Tocantins 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 391.682,49  11,64% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 18.589,55  0,55% 

Roupas e Calçados 217.223,71  6,46% 

Habitação 440.136,58  13,08% 

     Aluguel e Encargos 123.921,78  3,68% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 199.205,01  5,92% 

     Reparos 117.009,79  3,48% 

Artigos de Residência 195.073,55  5,80% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 76.823,70  2,28% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 118.249,85  3,52% 

Saúde 183.747,97  5,46% 

     Remédios e Produtos Médicos 95.539,49  2,84% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 88.208,48  2,62% 

Educação 219.986,02  6,54% 

     Educação Formal 181.088,82  5,38% 

     Outros Cursos 4.006,82  0,12% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 34.890,38  1,04% 

Comunicação 137.508,34  4,09% 

     Telefonia Fixa 33.750,49  1,00% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 90.873,12  2,70% 

     Demais Itens de Comunicação 12.884,74  0,38% 

Transporte 870.303,80  25,87% 

     Transporte Público 69.019,45  2,05% 

     Transporte Particular 801.284,35  23,82% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 186.244,96  5,54% 

Recreação e Cultura 43.076,27  1,28% 

Serviço Doméstico 99.447,33  2,96% 

Despesas Pessoais 360.711,46  10,72% 

     Cuidados Pessoais 109.052,83  3,24% 

     Outras Despesas Pessoais 251.658,63  7,48% 

Total 3.363.732,03  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Maranhão 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 1.361.027,32  11,82% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 68.378,59  0,59% 

Roupas e Calçados 750.361,87  6,52% 

Habitação 1.260.547,47  10,95% 

     Aluguel e Encargos 405.691,77  3,52% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 575.409,99  5,00% 

     Reparos 279.445,71  2,43% 

Artigos de Residência 636.025,50  5,52% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 259.400,64  2,25% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 376.624,86  3,27% 

Saúde 797.707,92  6,93% 

     Remédios e Produtos Médicos 299.809,33  2,60% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 497.898,59  4,32% 

Educação 781.584,36  6,79% 

     Educação Formal 561.165,54  4,87% 

     Outros Cursos 32.900,81  0,29% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 187.518,02  1,63% 

Comunicação 591.364,82  5,14% 

     Telefonia Fixa 146.424,82  1,27% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 423.590,68  3,68% 

     Demais Itens de Comunicação 21.349,32  0,19% 

Transporte 2.696.752,44  23,42% 

     Transporte Público 378.866,06  3,29% 

     Transporte Particular 2.317.886,37  20,13% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 736.718,05  6,40% 

Recreação e Cultura 174.808,01  1,52% 

Serviço Doméstico 396.380,04  3,44% 

Despesas Pessoais 1.261.067,28  10,95% 

     Cuidados Pessoais 340.202,92  2,96% 

     Outras Despesas Pessoais 920.864,35  8,00% 

Total 11.512.723,66  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Piauí 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 1.001.152,55  12,65% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 56.019,67  0,71% 

Roupas e Calçados 535.965,95  6,77% 

Habitação 829.853,11  10,48% 

     Aluguel e Encargos 288.620,08  3,65% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 361.629,67  4,57% 

     Reparos 179.603,36  2,27% 

Artigos de Residência 443.428,74  5,60% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 180.421,94  2,28% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 263.006,80  3,32% 

Saúde 563.060,99  7,11% 

     Remédios e Produtos Médicos 229.581,97  2,90% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 333.479,02  4,21% 

Educação 616.650,04  7,79% 

     Educação Formal 470.620,57  5,94% 

     Outros Cursos 20.911,41  0,26% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 125.118,06  1,58% 

Comunicação 301.423,23  3,81% 

     Telefonia Fixa 68.138,82  0,86% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 222.835,43  2,81% 

     Demais Itens de Comunicação 10.448,99  0,13% 

Transporte 1.676.419,95  21,17% 

     Transporte Público 212.290,86  2,68% 

     Transporte Particular 1.464.129,09  18,49% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 627.590,29  7,93% 

Recreação e Cultura 130.373,06  1,65% 

Serviço Doméstico 260.052,52  3,28% 

Despesas Pessoais 875.278,47  11,06% 

     Cuidados Pessoais 257.530,64  3,25% 

     Outras Despesas Pessoais 617.747,83  7,80% 

Total 7.917.268,59  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Ceará 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 2.522.889,90  14,34% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 156.872,92  0,89% 

Roupas e Calçados 956.462,84  5,43% 

Habitação 1.766.658,73  10,04% 

     Aluguel e Encargos 689.033,85  3,92% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 858.919,78  4,88% 

     Reparos 218.705,10  1,24% 

Artigos de Residência 1.041.296,68  5,92% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 476.041,02  2,70% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 565.255,67  3,21% 

Saúde 1.070.240,39  6,08% 

     Remédios e Produtos Médicos 433.397,46  2,46% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 636.842,93  3,62% 

Educação 1.082.476,05  6,15% 

     Educação Formal 779.928,21  4,43% 

     Outros Cursos 42.012,61  0,24% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 260.535,23  1,48% 

Comunicação 767.892,77  4,36% 

     Telefonia Fixa 158.454,69  0,90% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 596.910,15  3,39% 

     Demais Itens de Comunicação 12.527,93  0,07% 

Transporte 4.427.966,08  25,16% 

     Transporte Público 560.133,01  3,18% 

     Transporte Particular 3.867.833,07  21,98% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 1.320.981,71  7,51% 

Recreação e Cultura 328.891,16  1,87% 

Serviço Doméstico 478.814,79  2,72% 

Despesas Pessoais 1.677.929,78  9,53% 

     Cuidados Pessoais 571.659,91  3,25% 

     Outras Despesas Pessoais 1.106.269,86  6,29% 

Total 17.599.373,82  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Rio Grande do Norte 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 1.137.432,82  14,64% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 68.996,70  0,89% 

Roupas e Calçados 507.833,25  6,54% 

Habitação 837.988,75  10,78% 

     Aluguel e Encargos 312.308,72  4,02% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 359.748,21  4,63% 

     Reparos 165.931,82  2,14% 

Artigos de Residência 498.696,21  6,42% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 202.341,96  2,60% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 296.354,25  3,81% 

Saúde 508.093,04  6,54% 

     Remédios e Produtos Médicos 269.605,07  3,47% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 238.487,97  3,07% 

Educação 499.632,72  6,43% 

     Educação Formal 347.011,02  4,47% 

     Outros Cursos 27.973,58  0,36% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 124.648,11  1,60% 

Comunicação 349.881,71  4,50% 

     Telefonia Fixa 68.822,31  0,89% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 271.275,89  3,49% 

     Demais Itens de Comunicação 9.783,51  0,13% 

Transporte 1.536.184,09  19,77% 

     Transporte Público 308.527,80  3,97% 

     Transporte Particular 1.227.656,29  15,80% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 549.011,81  7,07% 

Recreação e Cultura 151.201,81  1,95% 

Serviço Doméstico 125.089,14  1,61% 

Despesas Pessoais 999.921,31  12,87% 

     Cuidados Pessoais 246.497,11  3,17% 

     Outras Despesas Pessoais 753.424,20  9,70% 

Total 7.769.963,35  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Paraíba 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 1.427.458,43  13,42% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 82.400,76  0,77% 

Roupas e Calçados 710.878,98  6,68% 

Habitação 1.038.083,93  9,76% 

     Aluguel e Encargos 456.150,23  4,29% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 493.097,30  4,63% 

     Reparos 88.836,40  0,84% 

Artigos de Residência 663.557,49  6,24% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 304.474,31  2,86% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 359.083,17  3,38% 

Saúde 679.134,43  6,38% 

     Remédios e Produtos Médicos 313.133,55  2,94% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 366.000,89  3,44% 

Educação 622.977,21  5,86% 

     Educação Formal 477.436,09  4,49% 

     Outros Cursos 25.187,80  0,24% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 120.353,31  1,13% 

Comunicação 430.917,74  4,05% 

     Telefonia Fixa 83.138,28  0,78% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 327.073,68  3,07% 

     Demais Itens de Comunicação 20.705,79  0,19% 

Transporte 2.839.325,20  26,69% 

     Transporte Público 295.125,38  2,77% 

     Transporte Particular 2.544.199,82  23,91% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 527.429,60  4,96% 

Recreação e Cultura 171.294,70  1,61% 

Serviço Doméstico 269.732,46  2,54% 

Despesas Pessoais 1.175.812,72  11,05% 

     Cuidados Pessoais 365.643,85  3,44% 

     Outras Despesas Pessoais 810.168,87  7,62% 

Total 10.639.003,66  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Pernambuco 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 3.028.847,48  11,56% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 174.547,84  0,67% 

Roupas e Calçados 1.871.866,37  7,15% 

Habitação 2.832.841,08  10,81% 

     Aluguel e Encargos 1.400.196,06  5,34% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 1.176.127,92  4,49% 

     Reparos 256.517,11  0,98% 

Artigos de Residência 1.471.630,60  5,62% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 605.853,61  2,31% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 865.776,99  3,30% 

Saúde 2.103.324,41  8,03% 

     Remédios e Produtos Médicos 867.805,27  3,31% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 1.235.519,14  4,72% 

Educação 1.822.432,73  6,96% 

     Educação Formal 1.355.063,56  5,17% 

     Outros Cursos 89.345,19  0,34% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 378.023,98  1,44% 

Comunicação 1.163.839,68  4,44% 

     Telefonia Fixa 205.274,96  0,78% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 954.258,95  3,64% 

     Demais Itens de Comunicação 4.305,77  0,02% 

Transporte 5.285.679,32  20,18% 

     Transporte Público 916.885,36  3,50% 

     Transporte Particular 4.368.793,96  16,68% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 1.984.858,77  7,58% 

Recreação e Cultura 614.022,98  2,34% 

Serviço Doméstico 721.809,52  2,76% 

Despesas Pessoais 3.120.744,91  11,91% 

     Cuidados Pessoais 928.601,16  3,54% 

     Outras Despesas Pessoais 2.192.143,75  8,37% 

Total 26.196.445,70  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Alagoas 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 631.200,51  12,01% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 28.364,83  0,54% 

Roupas e Calçados 362.312,32  6,89% 

Habitação 767.943,35  14,61% 

     Aluguel e Encargos 296.309,66  5,64% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 328.854,27  6,26% 

     Reparos 142.779,42  2,72% 

Artigos de Residência 293.918,51  5,59% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 148.340,00  2,82% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 145.578,51  2,77% 

Saúde 399.721,09  7,60% 

     Remédios e Produtos Médicos 172.929,96  3,29% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 226.791,14  4,31% 

Educação 366.210,58  6,97% 

     Educação Formal 281.695,16  5,36% 

     Outros Cursos 19.712,95  0,37% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 64.802,47  1,23% 

Comunicação 254.719,41  4,85% 

     Telefonia Fixa 57.811,72  1,10% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 192.258,36  3,66% 

     Demais Itens de Comunicação 4.649,33  0,09% 

Transporte 1.148.356,69  21,84% 

     Transporte Público 172.564,07  3,28% 

     Transporte Particular 975.792,62  18,56% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 257.860,05  4,90% 

Recreação e Cultura 81.140,28  1,54% 

Serviço Doméstico 188.229,33  3,58% 

Despesas Pessoais 477.318,10  9,08% 

     Cuidados Pessoais 160.719,76  3,06% 

     Outras Despesas Pessoais 316.598,34  6,02% 

Total 5.257.295,04  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Sergipe 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 815.872,20  13,33% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 43.556,44  0,71% 

Roupas e Calçados 381.585,72  6,24% 

Habitação 592.135,35  9,68% 

     Aluguel e Encargos 270.221,56  4,42% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 244.961,67  4,00% 

     Reparos 76.952,11  1,26% 

Artigos de Residência 414.773,71  6,78% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 178.750,33  2,92% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 236.023,38  3,86% 

Saúde 391.733,87  6,40% 

     Remédios e Produtos Médicos 167.963,42  2,74% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 223.770,45  3,66% 

Educação 523.798,36  8,56% 

     Educação Formal 414.420,72  6,77% 

     Outros Cursos 18.991,63  0,31% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 90.386,01  1,48% 

Comunicação 323.437,80  5,29% 

     Telefonia Fixa 53.340,90  0,87% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 265.007,79  4,33% 

     Demais Itens de Comunicação 5.089,12  0,08% 

Transporte 1.322.583,57  21,61% 

     Transporte Público 252.708,06  4,13% 

     Transporte Particular 1.069.875,51  17,48% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 478.850,43  7,83% 

Recreação e Cultura 97.023,40  1,59% 

Serviço Doméstico 136.699,23  2,23% 

Despesas Pessoais 597.324,37  9,76% 

     Cuidados Pessoais 192.909,71  3,15% 

     Outras Despesas Pessoais 404.414,66  6,61% 

Total 6.119.374,45  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Bahia 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 5.018.503,81  11,42% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 317.198,96  0,72% 

Roupas e Calçados 2.591.859,08  5,90% 

Habitação 5.069.352,82  11,54% 

     Aluguel e Encargos 2.232.982,79  5,08% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 1.775.951,69  4,04% 

     Reparos 1.060.418,34  2,41% 

Artigos de Residência 2.612.929,71  5,95% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 1.227.188,55  2,79% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 1.385.741,16  3,15% 

Saúde 2.862.545,14  6,51% 

     Remédios e Produtos Médicos 1.401.748,91  3,19% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 1.460.796,23  3,32% 

Educação 2.561.721,58  5,83% 

     Educação Formal 1.791.196,83  4,08% 

     Outros Cursos 162.910,87  0,37% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 607.613,88  1,38% 

Comunicação 2.019.362,76  4,60% 

     Telefonia Fixa 492.443,78  1,12% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 1.450.634,91  3,30% 

     Demais Itens de Comunicação 76.284,07  0,17% 

Transporte 11.563.842,47  26,32% 

     Transporte Público 1.780.914,41  4,05% 

     Transporte Particular 9.782.928,05  22,26% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 3.033.167,51  6,90% 

Recreação e Cultura 661.355,24  1,51% 

Serviço Doméstico 1.003.911,54  2,28% 

Despesas Pessoais 4.627.529,64  10,53% 

     Cuidados Pessoais 1.097.327,46  2,50% 

     Outras Despesas Pessoais 3.530.202,18  8,03% 

Total 43.943.280,24  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Minas Gerais 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 6.660.251,87  8,52% 

Bebidas Alcóolicas, Fumo e Jogos de Aposta 561.124,72  0,72% 

Roupas e Calçados 4.680.303,63  5,99% 

Habitação 10.270.565,65  13,14% 

     Aluguel e Encargos 4.805.426,27  6,15% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 3.214.074,04  4,11% 

     Reparos 2.251.065,34  2,88% 

Artigos de Residência 4.673.788,66  5,98% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 1.756.736,80  2,25% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 2.917.051,86  3,73% 

Saúde 5.254.730,25  6,72% 

     Remédios e Produtos Médicos 2.171.774,14  2,78% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 3.082.956,11  3,94% 

Educação 5.442.710,44  6,96% 

     Educação Formal 3.878.043,18  4,96% 

     Outros Cursos 413.393,24  0,53% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 1.151.274,01  1,47% 

Comunicação 3.749.315,39  4,80% 

     Telefonia Fixa 897.785,95  1,15% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 2.767.157,77  3,54% 

     Demais Itens de Comunicação 84.371,67  0,11% 

Transporte 18.100.217,05  23,16% 

     Transporte Público 2.512.720,19  3,22% 

     Transporte Particular 15.587.496,87  19,94% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 4.977.708,14  6,37% 

Recreação e Cultura 2.676.592,82  3,42% 

Serviço Doméstico 2.757.404,26  3,53% 

Despesas Pessoais 8.349.156,24  10,68% 

     Cuidados Pessoais 1.710.003,51  2,19% 

     Outras Despesas Pessoais 6.639.152,73  8,49% 

Total 78.153.869,12  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Espírito Santo 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 1.166.372,22  8,95% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 120.027,82  0,92% 

Roupas e Calçados 697.845,83  5,36% 

Habitação 1.938.836,62  14,88% 

     Aluguel e Encargos 992.087,45  7,61% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 608.109,89  4,67% 

     Reparos 338.639,29  2,60% 

Artigos de Residência 762.983,30  5,86% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 302.515,68  2,32% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 460.467,62  3,53% 

Saúde 809.050,97  6,21% 

     Remédios e Produtos Médicos 360.005,78  2,76% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 449.045,19  3,45% 

Educação 660.044,71  5,07% 

     Educação Formal 450.645,52  3,46% 

     Outros Cursos 36.114,65  0,28% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 173.284,54  1,33% 

Comunicação 707.863,13  5,43% 

     Telefonia Fixa 145.904,08  1,12% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 535.068,94  4,11% 

     Demais Itens de Comunicação 26.890,11  0,21% 

Transporte 3.580.633,15  27,48% 

     Transporte Público 340.061,54  2,61% 

     Transporte Particular 3.240.571,61  24,87% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 816.438,28  6,27% 

Recreação e Cultura 277.588,95  2,13% 

Serviço Doméstico 358.345,57  2,75% 

Despesas Pessoais 1.132.622,92  8,69% 

     Cuidados Pessoais 302.008,61  2,32% 

     Outras Despesas Pessoais 830.614,31  6,38% 

Total 13.028.653,49  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Rio de Janeiro 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 7.271.370,92  7,63% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 729.969,26  0,77% 

Roupas e Calçados 3.988.646,58  4,18% 

Habitação 16.129.982,07  16,92% 

     Aluguel e Encargos 9.091.272,77  9,54% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 4.209.357,64  4,42% 

     Reparos 2.829.351,65  2,97% 

Artigos de Residência 4.571.388,27  4,80% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 2.328.489,62  2,44% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 2.242.898,65  2,35% 

Saúde 7.433.749,03  7,80% 

     Remédios e Produtos Médicos 2.766.725,38  2,90% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 4.667.023,65  4,90% 

Educação 7.272.821,89  7,63% 

     Educação Formal 4.947.741,01  5,19% 

     Outros Cursos 744.369,38  0,78% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 1.580.711,50  1,66% 

Comunicação 5.360.969,29  5,62% 

     Telefonia Fixa 1.427.961,87  1,50% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 3.885.030,94  4,08% 

     Demais Itens de Comunicação 47.976,48  0,05% 

Transporte 20.146.014,67  21,14% 

     Transporte Público 5.047.844,16  5,30% 

     Transporte Particular 15.098.170,51  15,84% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 7.612.431,43  7,99% 

Recreação e Cultura 3.067.886,36  3,22% 

Serviço Doméstico 2.945.195,40  3,09% 

Despesas Pessoais 8.778.634,34  9,21% 

     Cuidados Pessoais 1.834.832,53  1,93% 

     Outras Despesas Pessoais 6.943.801,81  7,29% 

Total 95.309.059,50  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

São Paulo 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 16.584.940,54  8,55% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 1.779.442,35  0,92% 

Roupas e Calçados 9.004.521,99  4,64% 

Habitação 24.369.821,11  12,56% 

     Aluguel e Encargos 11.607.236,65  5,98% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 7.143.581,37  3,68% 

     Reparos 5.619.003,08  2,90% 

Artigos de Residência 8.814.581,40  4,54% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 3.850.658,30  1,99% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 4.963.923,10  2,56% 

Saúde 14.642.387,33  7,55% 

     Remédios e Produtos Médicos 5.142.316,17  2,65% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 9.500.071,17  4,90% 

Educação 18.111.893,53  9,34% 

     Educação Formal 14.721.870,95  7,59% 

     Outros Cursos 1.282.848,78  0,66% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 2.107.173,80  1,09% 

Comunicação 9.543.333,87  4,92% 

     Telefonia Fixa 2.270.837,52  1,17% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 7.020.566,05  3,62% 

     Demais Itens de Comunicação 251.930,31  0,13% 

Transporte 46.645.536,47  24,05% 

     Transporte Público 6.038.334,24  3,11% 

     Transporte Particular 40.607.202,23  20,93% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 16.121.217,54  8,31% 

Recreação e Cultura 4.862.770,97  2,51% 

Serviço Doméstico 4.722.497,95  2,43% 

Despesas Pessoais 18.768.569,17  9,68% 

     Cuidados Pessoais 3.948.335,77  2,04% 

     Outras Despesas Pessoais 14.820.233,40  7,64% 

Total 193.971.514,24  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Paraná 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 3.902.329,08  10,18% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 353.008,20  0,92% 

Roupas e Calçados 2.407.736,72  6,28% 

Habitação 5.311.469,74  13,86% 

     Aluguel e Encargos 2.255.394,44  5,88% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 1.666.322,96  4,35% 

     Reparos 1.389.752,35  3,63% 

Artigos de Residência 2.183.821,54  5,70% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 895.844,32  2,34% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 1.287.977,22  3,36% 

Saúde 2.390.798,07  6,24% 

     Remédios e Produtos Médicos 1.150.188,22  3,00% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 1.240.609,85  3,24% 

Educação 2.195.605,10  5,73% 

     Educação Formal 1.638.494,74  4,28% 

     Outros Cursos 95.078,76  0,25% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 462.031,60  1,21% 

Comunicação 1.626.556,29  4,24% 

     Telefonia Fixa 354.602,81  0,93% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 1.210.864,01  3,16% 

     Demais Itens de Comunicação 61.089,47  0,16% 

Transporte 10.000.599,61  26,09% 

     Transporte Público 837.223,75  2,18% 

     Transporte Particular 9.163.375,85  23,91% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 2.774.215,08  7,24% 

Recreação e Cultura 911.996,64  2,38% 

Serviço Doméstico 997.379,22  2,60% 

Despesas Pessoais 3.269.357,18  8,53% 

     Cuidados Pessoais 916.189,40  2,39% 

     Outras Despesas Pessoais 2.353.167,78  6,14% 

Total 38.324.872,47  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Santa Catarina 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 2.927.464,93  8,75% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 339.274,77  1,01% 

Roupas e Calçados 2.055.963,48  6,15% 

Habitação 3.679.078,82  11,00% 

     Aluguel e Encargos 1.760.274,10  5,26% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 1.114.825,23  3,33% 

     Reparos 803.979,49  2,40% 

Artigos de Residência 2.366.874,72  7,08% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 824.694,78  2,47% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 1.542.179,95  4,61% 

Saúde 1.819.054,89  5,44% 

     Remédios e Produtos Médicos 719.699,61  2,15% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 1.099.355,28  3,29% 

Educação 2.186.810,63  6,54% 

     Educação Formal 1.613.821,28  4,83% 

     Outros Cursos 117.251,49  0,35% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 455.737,86  1,36% 

Comunicação 1.447.220,45  4,33% 

     Telefonia Fixa 330.887,81  0,99% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 1.084.583,98  3,24% 

     Demais Itens de Comunicação 31.748,66  0,09% 

Transporte 9.165.787,76  27,41% 

     Transporte Público 761.093,55  2,28% 

     Transporte Particular 8.404.694,22  25,13% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 2.347.109,96  7,02% 

Recreação e Cultura 924.333,69  2,76% 

Serviço Doméstico 656.244,25  1,96% 

Despesas Pessoais 3.526.770,91  10,55% 

     Cuidados Pessoais 770.473,29  2,30% 

     Outras Despesas Pessoais 2.756.297,63  8,24% 

Total 33.441.989,29  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Rio Grande do Sul 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 5.150.072,21  10,56% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 483.817,92  0,99% 

Roupas e Calçados 3.039.028,56  6,23% 

Habitação 6.309.635,12  12,94% 

     Aluguel e Encargos 3.122.215,42  6,40% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 2.017.936,91  4,14% 

     Reparos 1.169.482,79  2,40% 

Artigos de Residência 3.104.692,65  6,37% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 1.181.156,73  2,42% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 1.923.535,91  3,95% 

Saúde 3.057.581,27  6,27% 

     Remédios e Produtos Médicos 1.458.973,61  2,99% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 1.598.607,66  3,28% 

Educação 3.537.649,23  7,26% 

     Educação Formal 2.676.087,15  5,49% 

     Outros Cursos 196.397,19  0,40% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 665.164,89  1,36% 

Comunicação 2.233.684,76  4,58% 

     Telefonia Fixa 500.433,36  1,03% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 1.699.682,21  3,49% 

     Demais Itens de Comunicação 33.569,19  0,07% 

Transporte 11.110.810,00  22,79% 

     Transporte Público 1.203.774,52  2,47% 

     Transporte Particular 9.907.035,49  20,32% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 3.251.574,31  6,67% 

Recreação e Cultura 1.269.000,13  2,60% 

Serviço Doméstico 1.010.968,19  2,07% 

Despesas Pessoais 5.191.665,39  10,65% 

     Cuidados Pessoais 1.101.500,88  2,26% 

     Outras Despesas Pessoais 4.090.164,51  8,39% 

Total 48.750.179,74  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Mato Grosso do Sul 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 826.959,51  10,71% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 46.172,70  0,60% 

Roupas e Calçados 411.590,17  5,33% 

Habitação 821.963,06  10,65% 

     Aluguel e Encargos 364.920,61  4,73% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 405.874,47  5,26% 

     Reparos 51.167,99  0,66% 

Artigos de Residência 415.932,32  5,39% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 181.006,70  2,34% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 234.925,61  3,04% 

Saúde 530.703,79  6,87% 

     Remédios e Produtos Médicos 198.982,48  2,58% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 331.721,31  4,30% 

Educação 514.752,47  6,67% 

     Educação Formal 390.790,52  5,06% 

     Outros Cursos 40.654,06  0,53% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 83.307,89  1,08% 

Comunicação 409.966,82  5,31% 

     Telefonia Fixa 96.189,71  1,25% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 307.165,70  3,98% 

     Demais Itens de Comunicação 6.611,42  0,09% 

Transporte 1.938.507,85  25,11% 

     Transporte Público 201.133,72  2,61% 

     Transporte Particular 1.737.374,14  22,50% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 451.976,67  5,85% 

Recreação e Cultura 138.920,52  1,80% 

Serviço Doméstico 300.678,94  3,89% 

Despesas Pessoais 912.627,20  11,82% 

     Cuidados Pessoais 189.192,85  2,45% 

     Outras Despesas Pessoais 723.434,35  9,37% 

Total 7.720.752,03  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Mato Grosso 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 837.172,02  12,20% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 83.060,89  1,21% 

Roupas e Calçados 384.700,60  5,61% 

Habitação 960.356,44  13,99% 

     Aluguel e Encargos 388.481,72  5,66% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 384.020,68  5,60% 

     Reparos 187.854,03  2,74% 

Artigos de Residência 349.356,70  5,09% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 134.789,99  1,96% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 214.566,72  3,13% 

Saúde 349.209,28  5,09% 

     Remédios e Produtos Médicos 201.895,54  2,94% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 147.313,74  2,15% 

Educação 350.764,25  5,11% 

     Educação Formal 243.339,30  3,55% 

     Outros Cursos 18.685,59  0,27% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 88.739,36  1,29% 

Comunicação 344.021,30  5,01% 

     Telefonia Fixa 61.679,45  0,90% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 260.788,52  3,80% 

     Demais Itens de Comunicação 21.553,32  0,31% 

Transporte 1.765.391,16  25,73% 

     Transporte Público 159.059,35  2,32% 

     Transporte Particular 1.606.331,82  23,41% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 477.647,79  6,96% 

Recreação e Cultura 95.620,31  1,39% 

Serviço Doméstico 189.697,16  2,76% 

Despesas Pessoais 675.324,99  9,84% 

     Cuidados Pessoais 232.252,89  3,38% 

     Outras Despesas Pessoais 443.072,10  6,46% 

Total 6.862.322,90  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Goiás 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 1.937.054,54  9,25% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 165.366,97  0,79% 

Roupas e Calçados 1.021.289,02  4,88% 

Habitação 3.056.000,40  14,60% 

     Aluguel e Encargos 1.277.822,56  6,10% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 909.386,26  4,34% 

     Reparos 868.791,57  4,15% 

Artigos de Residência 1.177.208,40  5,62% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 459.010,05  2,19% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 718.198,35  3,43% 

Saúde 1.351.554,80  6,46% 

     Remédios e Produtos Médicos 611.836,84  2,92% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 739.717,97  3,53% 

Educação 1.547.383,40  7,39% 

     Educação Formal 1.222.485,30  5,84% 

     Outros Cursos 36.366,22  0,17% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 288.531,88  1,38% 

Comunicação 884.992,40  4,23% 

     Telefonia Fixa 169.627,54  0,81% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 678.937,84  3,24% 

     Demais Itens de Comunicação 36.427,03  0,17% 

Transporte 5.359.254,98  25,60% 

     Transporte Público 420.652,26  2,01% 

     Transporte Particular 4.938.602,72  23,59% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 1.353.826,06  6,47% 

Recreação e Cultura 456.523,88  2,18% 

Serviço Doméstico 469.134,26  2,24% 

Despesas Pessoais 2.152.782,25  10,28% 

     Cuidados Pessoais 470.154,47  2,25% 

     Outras Despesas Pessoais 1.682.627,78  8,04% 

Total 20.932.371,36  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 
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Em R$ mil 

Distrito Federal 

Categoria de Despesa Valores Absolutos Percentual 

Alimentação no Domicílio 1.559.742,13  9,07% 

Bebidas Alcoólicas, Fumo e Jogos de Aposta 132.258,08  0,77% 

Roupas e Calçados 915.951,95  5,33% 

Habitação 2.229.998,93  12,97% 

     Aluguel e Encargos 1.199.851,66  6,98% 

     Tarifas de Serviços Públicos e Combustíveis 783.668,68  4,56% 

     Reparos 246.478,60  1,43% 

Artigos de Residência 1.164.047,45  6,77% 

     Aparelhos eletroeletrônicos 519.556,43  3,02% 

     Móveis, Utensílios e Manutenção 644.491,02  3,75% 

Saúde 962.060,34  5,60% 

     Remédios e Produtos Médicos 485.978,35  2,83% 

     Planos/Seguros e Serviços de Assistência à Saúde 476.082,00  2,77% 

Educação 1.117.094,68  6,50% 

     Educação Formal 808.856,25  4,71% 

     Outros Cursos 60.277,71  0,35% 

     Leitura, Papelaria e Material Didático 247.960,72  1,44% 

Comunicação 896.271,78  5,21% 

     Telefonia Fixa 206.854,41  1,20% 

     Telefone Celular, Internet e TV a Cabo 666.011,86  3,87% 

     Demais Itens de Comunicação 23.405,51  0,14% 

Transporte 4.311.512,81  25,08% 

     Transporte Público 570.540,14  3,32% 

     Transporte Particular 3.740.972,67  21,76% 

Alojamento e Serviços de Alimentação 1.272.309,04  7,40% 

Recreação e Cultura 430.142,78  2,50% 

Serviço Doméstico 613.759,13  3,57% 

Despesas Pessoais 1.585.160,59  9,22% 

     Cuidados Pessoais 418.456,44  2,43% 

     Outras Despesas Pessoais 1.166.704,15  6,79% 

Total 17.190.309,69  100,00% 

Fonte: IBGE - POF 
Nota: Valores referentes a dezembro de 2013 

 






