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São Paulo, 26 de setembro de 2019 

Ao Exmo. Sr.  

Deputado Federal Pedro Cunha Lima 

DD Presidente da Comissão de Educação da Câmara dos Deputados 

 

Assunto: Projetos de Emendas à Constituição Federal 
referentes à Reforma Tributária 

O Semesp, entidade que representa instituições educacionais responsáveis por 75% das 
matriculas no ensino superior do país, vem respeitosamente se posicionar perante V. Exa. 
sobre os Projetos de Emendas à Constituição Federal atualmente em discussão no 
Congresso Nacional referentes à Reforma Tributária.  

Como pressupostos, o Semesp considera a educação formal – abrangendo educação 
básica, educação superior e educação profissional – essencial para o crescimento do Brasil 
e o segmento educacional estratégico para o desafio de cumprir o Plano Nacional de 
Educação em meio à necessidade de o país alcançar um crescimento econômico inclusivo 
em um contexto econômico adverso de crise. 

Nesse sentido, o Semesp entende que a desoneração fiscal é um pré-requisito para 
desonerar União, Estados e Municípios em termos de oferta de cursos, e que a desoneração 
tributária das instituições de ensino, não somente permitirá ampliar a oferta de educação 
com qualidade e preservar os milhares de pequenas instituições espalhadas por todo 
território nacional cuja contribuição para o país tem sido decisiva nos últimos anos, mas 
também possibilitará aumentar a geração de empregos para a população brasileira. 

Daí a presente proposta do Semesp, para inserção formal nos Projetos de Emendas 
Constitucionais (PECs) em tramitação no Congresso Nacional da desoneração tributária 
para as instituições privadas que ofertam educação, cujo objetivo é aumentar investimentos 
em qualidade, tais como melhoria da infraestrutura, atualização do acervo bibliográfico, 
contratação e qualificação de professores, investimento em pesquisa e apoio à iniciação 
científica, expansão da oferta de vagas e de inclusão social, e impedir o aumento de 
mensalidades escolares que venham a diminuir o acesso da população à educação privada 
e provocar a consequente migração para escolas públicas.  

Contexto da proposta 

Como é do conhecimento de Vossas Excelências, desde o início da crise financeira 
internacional, em 2008, a economia global vem atravessando uma série de turbulências que 
colocam em dúvida a capacidade de os países desenvolvidos se recuperarem e voltarem a 
exibir um crescimento econômico robusto e sustentável. Esse quadro, não só fomentou o 
aumento da importância internacional dos países emergentes, como também os tem instado 
a atuar como motores da economia mundial. 

O novo alinhamento, entretanto, traz uma série de desafios à execução da política 
econômica, com a necessidade de melhoria dos recursos humanos, para que o Brasil possa 
competir em melhores condições tanto com países emergentes como desenvolvidos. Esse 
contexto respalda a necessidade da presente proposta de desoneração da União, Estados 
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e Municípios, a fim de atender o segmento da educação formal que, como já citado, é 
estratégico para o desenvolvimento do país. 

Uma das principais dificuldades para o desenvolvimento da educação básica e a ampliação 
do acesso ao ensino superior é a carga tributária, que eleva o custo das mensalidades 
escolares com repasse desse encargo, interferindo drasticamente no acesso das camadas 
mais carentes da sociedade ao ensino privado. Por outro lado, a excessiva carga tributária 
atual prejudica investimentos na qualidade da educação, na contratação de professores 
titulados e na expansão da oferta de novos cursos. 

A redução da carga tributária se faz necessária como um instrumento para assegurar a 
qualidade e o aumento do número de alunos concluintes tanto na educação básica como no 
ensino superior, considerando que as metas propostas pela Lei nº 10.172/2001, que instituiu 
o Plano Nacional de Educação, não foram atingidas e as metas propostas para o atual Plano 
são ainda mais audaciosas. 

Apesar da melhora que poderá ocorrer no cenário econômico, diante das medidas adotadas 
pelo atual governo, as entidades que prestam serviços educacionais têm enfrentado 
dificuldades para retomar seu nível de desenvolvimento social, econômico e cultural, em 
face do comprometimento da sua capacidade de autofinanciamento e de sustentabilidade 
financeira, como preconiza a Lei nº 9.394/1996 (Lei de Diretrizes e Bases da Educação) e o 
Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior, instituído pela Lei nº 10.861/2004. Nesse 
contexto, a medida proposta favorece a recuperação do setor, bem como incentiva o 
aumento da qualidade do ensino, com a contratação e qualificação de professores titulados, 
proporcionada pela redução dos custos advinda da desoneração da folha de pagamentos e 
do maior acesso de alunos nos diversos níveis da educação.  

Os resultados da política de incentivo serão evidenciados pelos resultados das avaliações 
das instituições privadas de ensino, dos cursos e dos estudantes previstas no SINAES, como 
o Enade, e também das avaliações da Educação Básica, como o ENEM, PISA e SAEB. 

No que tange ao ensino superior, a partir da década de 1960 o Brasil fez opção pelo setor 
privado como principal agente promotor da oferta de ensino superior aos brasileiros, fator 
indispensável ao desenvolvimento nacional. Tanto que sua participação na oferta de ensino 
superior saltou de 44% para 74% neste começo de século: em 1994, o setor privado 
matriculava 1 milhão de alunos e, em 2017, matriculou 4,65 milhões de alunos no ensino 
presencial e 1,59 milhão no ensino a distância, passando a atender, além das classe A e B, 
também às classes C, D e E. 

Todavia, esse salto substancial revela-se insuficiente para o atendimento da população 
brasileira. Se em 1996 tinham acesso ao ensino superior apenas 5,8% dos jovens na faixa 
etária de 18 a 24 anos, em 2017, na mesma faixa etária, o percentual de excluídos ainda 
era de 82%, apesar da presença da iniciativa privada. O dado é preocupante, um vez que 
houve crescimento na capacidade de atuação da iniciativa privada, porém o país ainda 
ostenta taxa bem inferior a países vizinhos como Argentina, Chile e Colômbia. 

De outra parte, nos últimos anos tem-se verificado agravamento da situação econômico-
financeira das instituições de ensino superior privadas, por uma série de fatores que 
precisam ser vistos de forma conjugada, especialmente: 

a) desaceleração no ritmo de crescimento das matrículas por falta de poder 
aquisitivo da população apta a ingressar em cursos de nível superior; 
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b) nível de inadimplência elevado (18,1% para mensalidades com até 30 dias de 
atraso e 9,3% com mais de 90 dias de atraso); 

c) baixas taxas de retenção, provocando uma perda acima de 50% dos alunos 
ao longo do curso, em virtude de dificuldades financeiras e formação 
deficitária no ensino básico; 

d) evolução negativa do valor médio praticado das mensalidades ao longo dos 
anos, enquanto houve impacto inflacionário sobre os custos e aumento real 
sobre a folha de pagamento: de 1998 a 2017, enquanto o valor médio das 
mensalidades aumentou 173%, a inflação medida pelo IPCA/IBGE chegou a 
237%. 

Cabe ressaltar que 74% das instituições privadas em funcionamento no Brasil são de 
pequeno porte (até 3.000 alunos matriculados), estão estabelecidas em centenas de 
diferentes municípios e representam mais de 70% dos municípios atendidos pela livre 
iniciativa, que com a carga tributária suportada diretamente na folha de pagamentos são as 
maiores prejudicadas.  

Ainda sobre o setor privado de ensino superior, é importante ressaltar a sua importância no 
desenvolvimento econômico e social brasileiro. O segmento se caracteriza por representar 
1% do PIB nacional, produzir um faturamento anual de R$ 70,7 bilhões e mais R$ 4 bilhões 
de renda indireta, e gerar 420.367 empregos  e uma massa salarial de R$ 31 bilhões. Quanto 
ao desenvolvimento social brasileiro, o ensino superior privado se caracteriza por 
proporcionar estudos a 75% dos alunos matriculados em cursos superiores e por 
desenvolver em sua rede de instituições cerca de 23 mil projetos sociais que atendem a mais 
de 59 milhões de pessoas por ano. 

No desenvolvimento produtivo brasileiro, o setor do ensino superior privado forma mais de 
948 mil alunos por ano. Na última década foram 8,1 milhões de alunos formados para o 
mercado de trabalho, 78% do total, o que representou um incremento de renda significativo 
a milhões de brasileiros. Conforme os dados da RAIS do Ministério do Trabalho, a renda 
média do trabalhador com ensino superior completo é 183% superior à do trabalhador com 
ensino médio completo. 

Esses dados devem ser considerados em qualquer avaliação do sistema brasileiro de ensino 
superior, que engloba o subsistema público e gratuito e o subsistema privado ou particular, 
que pratica o ensino pago, ou seja, tem como principal fonte de receita a mensalidade paga 
pelos alunos. 

O tamanho e a representatividade do setor privado em todos os níveis da educação no Brasil 
são muito significativos e precisam ser considerados também do ponto de vista do quanto 
desonera o Estado. Caso não houvesse a presença da iniciativa privada na oferta de 
educação, o Estado necessitaria de um incremento orçamentário na educação no valor de 
R$ 222,5 bilhões por ano para suprir o mesmo volume de oferta, conforme o raciocínio a 
seguir: 

1. Considerando as estimativas do investimento público direto em educação por 
estudante, publicado no site do INEP/MEC, o valor anual por estudante em 2015 
era: 

Ano Educação Infantil Ensino Fundamental 
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Anos Iniciais Anos Finais Ensino 
Médio 

Educação 
Superior 

2015 6.443 6.287 6.271 6.637 23.215 

 

Fonte: Inep/MEC - Tabela elaborada pela Deed/Inep 

 

2. Atualizando os valores da tabela com base no Índice Nacional de Preços ao 
Consumidor Amplo (IPCA), de 2015 até 2018 (13,52%), os investimentos 
públicos anuais por nível de ensino são: 

Investimento por Aluno no Ensino Superior R$26.354 

Investimento por Aluno no Ensino Médio R$7.534 

Investimento por Aluno no Fundamental Anos Finais R$7.119 

Investimento por Aluno no Fundamental Anos Iniciais R$7.137 

Investimento por Aluno na Educação Infantil R$7.314 

 

 

3. Considerando o número de matriculas por nível de ensino na rede privada: 

Investimento por Aluno no Ensino Superior 6.242.825 

Investimento por Aluno no Ensino Médio 932.037 

Investimento por Aluno no Fundamental Anos Finais 1.817.893 

Investimento por Aluno no Fundamental Anos Iniciais 2.854.238 

Investimento por Aluno na Educação Infantil 2.423.233 

Total 14.270.226 

 

4. Multiplicando o número de alunos matriculados por nível de ensino e o 
investimento público anual atualizado pelos respectivos níveis, é possível estimar 
quanto o setor privado desonera o governo, ou seja, qual seria o orçamento 
necessário para suprir a mesma oferta: 

Investimento por Aluno no Ensino 
Superior R$26.354 6.242.825 R$164.522.167.759 
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Investimento por Aluno no Ensino 
Médio R$7.534 932.037 R$7.021.743.403 

Investimento por Aluno no 
Fundamental Anos Finais R$7.119 1.817.893 R$12.941.130.215 

Investimento por Aluno no 
Fundamental Anos Iniciais R$7.137 2.854.238 R$20.372.119.717 

Investimento por Aluno na 
Educação Infantil R$7.314 2.423.233 R$17.724.498.981 

TOTAL 14.270.226 R$222.581.660.075 

 

Dentre as metas aprovadas no novo Plano Nacional da Educação, referente ao período de 
2014 a 2024, o Brasil deverá atingir uma taxa bruta de matrícula na educação superior de 
50% e uma taxa líquida de matrícula de 33%.  Para alcançar tais metas, o total de alunos no 
ensino superior brasileiro terá de crescer 86% até 2024, somente na faixa etária de 18 a 24 
anos. 

Nas 2.448 Instituições de Ensino Superior do País, estão matriculados 8,29 milhões de 
alunos, sendo 6,24 milhões (75,3%) em IES privadas e 2,05 milhões (24,7%) em IES da rede 
pública. Dados de 2017 mostram que houve crescimento de 3,0% nas matrículas da rede 
privada em relação a 2017. 

Ensino Superior – Rede Privada 

Ano Matrículas 

2007 3.915.000 

2008 4.255.000 

2009 4.459.454 

2010 4.764.062 

2011 4.991.898 

2012 5.160.266 

2013 5.389.948 

2014 5.878.199 

2015 6.080.989 

2016 6.061.756 

2017 6.242.825 
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A composição financeira média das instituições de ensino superior privadas, extraída de uma 
amostra de 1.264 mantenedoras, pode ser demonstrada sinteticamente da seguinte forma: 

Receita Bruta = 100% 

Impostos sobre a Receita (ISS – 2%; PIS – 0,65%; COFINS – 3%) = 5,65% 

 

Receita Líquida = 94,35% 

Despesas com Pessoal = 49,02% 

• Docente e Técnico Administrativo (Salários, Férias e 13°) = 35,84% 
• Cota Patronal (INSS - 20% sobre a Folha de Pagamentos) = 7,17% 
• SESC (1,2% sobre a Folha de Pagamentos) = 0,54% 
• SEBRAE (0,3% sobre a Folha de Pagamentos) = 0,11% 
• INCRA (0,2% sobre a Folha de Pagamentos) = 0,07% 
• Seguro Acidente de Trabalho (1% sobre a Folha de Pagamentos) = 

0,36% 
• Salário Educação (2,5% sobre a Folha de Pagamentos) = 0,90% 
• FGTS (8% sobre a Folha de Pagamentos) = 2,87% 
• Benefícios (Seguro Saúde, Vale Refeição, etc.) = 1,17% 

Despesas com Custeio = 21,96% 

Despesas com Pesquisa = 1,14% 

Despesas Outras = 13,68% 

 

Lucro Bruto = 8,55% 

Impostos sobre o Lucro (IRPJ – 15%; CSLL – 9%) = 2,05% 

 

Lucro Líquido = 6,50% 

 

Investimentos = 5,80% 

 

Impactos previstos 

Diante desse quadro, podem-se simular os impactos de alterações tributárias como 
apresentados a seguir: 

Cenário 1 – Proposta de substituição dos tributos sobre a receita (ISS, PIS e COFINS) e 
sobre o Lucro (CSLL e IRPJ) por um imposto único IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) de 
alíquota de 25%. 
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A carga tributária total, que hoje representa 7,70% da receita, seria aumentada para 25% 
com o IBS. Esse aumento geraria a necessidade de aumento dos valores de mensalidades 
em 23,1% e, consequentemente, perda acentuada de alunos das classes sociais menos 
favorecidas. 

Cenário 2 – Proposta de substituição dos tributos sobre a receita (ISS, PIS e COFINS) e 
sobre o Lucro (CSLL e IRPJ) por um imposto único IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) de 
alíquota de 15%. 

A carga tributária total, que hoje representa 7,70% da receita, seria aumentada para 15% 
com o IBS. Esse aumento geraria a necessidade de aumento dos valores de mensalidades 
em 8,6% e, consequentemente, perda significstiva de alunos das classes sociais menos 
favorecidas. 

Cenário 3 – Proposta de substituição dos tributos sobre a receita (ISS, PIS e COFINS) e 
sobre o Lucro (CSLL e IRPJ) por um imposto único IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) de 
alíquota de 10%. 

A carga tributária total, que hoje representa 7,70% da receita, seria aumentada para 10% 
com o IBS. Esse aumento geraria a necessidade de aumento dos valores de mensalidades 
em 2,6% e, consequentemente, perda de alunos das classes sociais menos favorecidas. 

Cenário 4 – Proposta de substituição dos tributos sobre a receita (ISS, PIS e COFINS) e 
sobre o Lucro (CSLL e IRPJ) por um imposto único IBS (Imposto sobre Bens e Serviços) de 
alíquota de 7,7%. 

A carga tributária total, que hoje representa 7,70% da receita, seria aumentada na mesma 
proporção de 7,70% com o IBS. Esse aumento não geraria necessidade de aumento dos 
valores de mensalidades, porém manteria a capacidade de investimentos das instituições 
de ensino muito baixa e o número de acesso de jovens de baixa renda ainda reduzido. 

No que tange à educação básica, o Plano Nacional de Educação (PNE), em seu diagnóstico, 
define que a qualidade do ensino só poderá acontecer se houver a valorização dos 
profissionais do magistério, que só será alcançada por meio de uma política global capaz de 
articular a formação inicial, as condições de trabalho, o salário, a carreira e a formação 
continuada. O PNE conclui que a formação inicial e continuada do professor exige atenção 
especial à educação básica. Assim, a melhoria da qualidade da educação básica depende 
da formação de seus docentes, o que decorre diretamente das oportunidades oferecidas a 
eles. A melhoria na qualidade da formação dos professores com nível superior, por sua vez, 
está condicionada à qualidade da escolarização que lhes foi oferecida no nível básico. 

Nos 181.939 estabelecimentos de educação básica existentes do País em 2018, estão 
matriculados 48.455.867 alunos, sendo 8.995.249 (18,56%) em escolas da rede particular. 
Dados de 2018 em relação a 2015 mostram que houve uma queda de 0,7% nas matrículas 
da educação básica. As matrículas na rede pública e privada apresentaram a mesma 
redução, no entanto, em relação a 2018, houve crescimento de 1,2%. 

MATRÍCULAS NA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE 
PRIVADA 

ANO Nº DE MATRÍCULAS 

2015 9.057.732 
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2016 8.983.101 

2017 8.887.061 

2018 8.995.249 

  

Os alunos da rede particular matriculados na educação básica em regime de tempo integral 
estão distribuídos da seguinte forma:  

CRECHE 34.4% 

PRÉ-ESCOLA 23% 

FUND. ANOS 
INICIAIS 18,8% 

FUND. ANOS 
FINAIS 

15,2% 

ENSINO MÉDIO 12,1% 

  

A educação profissional de nível médio mostra 770.697 matrículas na rede privada, 
correspondendo a 40,5% do total de vagas ocupadas. 

Observa-se que instituições de ensino da rede particular disponibilizam laboratórios de 
informática, de robótica, de ciências e acesso à internet em mais de 88% das unidades.  

As instituições privadas de educação básica são um total de 40.641 e contratam 552.647 
professores, correspondendo a 24,82% da mão de obra total dessa etapa educacional. É 
constituído por profissionais formados, em quase sua totalidade, em nível superior.  

Avaliando os números do ensino regular e considerando a educação infantil, ensino 
fundamental, ensino médio e ensino profissionalizante, a participação do setor privado é de 
extrema importância para o país, na medida em que o setor desonera os Estados e 
Municípios em sua obrigação de oferta de educação para todos. 

Ainda sobre a educação básica, ressalta-se também a sua importância no desenvolvimento 
econômico do país por meio do gasto das famílias brasileiras com educação privada, 
equivalente a 1,3% do PIB em 2010.  

 A capacidade das instituições de educação básica para investimentos em melhoria da 
qualidade, capacitação do corpo docente e técnico administrativo, infraestrutura, TIC’s, 
inovação, reformulação de processos variam, em média, de 1% a 3% da sua receita liquida.  

As reformas tributária, trabalhista e previdenciária propostas promoveram impacto direto no 
objetivo de melhorar o cumprimento das metas estabelecidas no Plano Nacional de 
Educação para o decênio 2011-2020, que dificilmente serão realizadas. Somente com a 
participação efetiva da escola particular alguns indicadores poderão ser melhorados. 

As instituições privadas auxiliarão no cumprimento das metas estabelecidas no Plano 
Nacional de Educação para o decênio 2014-2024, em especial:  
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Meta 1: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar da população de 4 e 5 anos, e 
ampliar, até 2020, a oferta de educação infantil de forma a atender a 50% da população 
de até 3 anos. 

Meta 3: Universalizar, até 2016, o atendimento escolar para toda população de 15 a 
17 anos e elevar, até 2020, a taxa líquida de matrículas no ensino médio para 85%, 
nessa faixa etária. 

Meta 5: Alfabetizar todas as crianças até 8 anos. 

Meta 7: Melhorar gradualmente as médias nacionais para o IDEB no ensino médio e 
no ensino fundamental. 

Meta 12: Elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a taxa 
líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurando a qualidade da oferta. 

Meta 13: Elevar a qualidade da educação superior pela ampliação da atuação de 
mestres e doutores nas instituições de educação superior para 75%, no mínimo, do 
corpo docente em efetivo exercício, sendo do total 35% de doutores. 

Meta 14: Elevar gradualmente o número de matrículas na pós-graduação stricto sensu 
de modo a atingir a titulação anual de 60 mil mestres e 25 mil doutores. 

Meta 16: Formar 50% dos professores da educação básica em nível de pós-graduação 
lato e stricto sensu, e garantir a todos formação continuada em sua área de atuação. 

Dessa forma, conforme já destacado, a desoneração tributária da educação formal, área tão 
estratégica para o desenvolvimento do país, terá uma série de impactos positivos, como a 
melhoria da qualidade do ensino ofertado, a expansão da oferta de vagas, o 
desenvolvimento da pesquisa e da inovação, além de possibilitar também a manutenção da 
oferta atual do ensino brasileiro, caracterizada pela pluralidade de modelos educacionais e 
pela concorrência saudável. 

Importante ressaltar que, em qualquer cenário, é fundamental a manutenção do 
Programa Universidade para Todos, que já beneficiou mais de 2,5 milhões de 
estudantes carentes desde 2005. 

Além de tudo, é relevante lembrar que o setor de educação privada emprega cerca 
de 1 milhão de pessoas qualificadas, sendo seguramente um dos setores da 
economia que mais empregam no Brasil, o que torna, sem dúvida, a desoneração 
da folha uma garantia de empregabilidade e, ao mesmo tempo, de geração de 
milhares de vagas gratuitas para a população carente. 

Por todo o exposto, o Semesp vem requerer a V. Exa. a imprescindível aprovação das 
Emendas à PEC 110 de 2019, que tramita no Senado Federal, e à PEC 45 de 2019, que 
tramita na Câmara Federal, que tratam da desoneração do setor educacional, abrangendo 
a educação básica, superior e profissional. 

Atenciosamente, 

Hermes Ferreira Figueiredo 

Presidente	


