
O Instituto Semesp, preocupado com 
as significativas consequências que a 
pandemia de Covid-19 pode gerar, em 

especial, na educação brasileira, elaborou o 
presente estudo com a finalidade de apresentar 
diversos cenários baseados em simulações. 

Num primeiro momento, será exposto um 
breve relato da evolução dos casos confirmados 
de Covid-19 no Brasil e no mundo. Também 
será mostrado um panorama da situação 
recente da economia mundial e como isso 
deve influenciar no Brasil. Em seguida, será 
apresentado como está o cenário educacional 
e, por fim, serão expostas algumas simulações 
para inadimplência e evasão e o quanto isso 
pode impactar na instituição privada de ensino 
superior.

Claro que é muito difícil mensurar os efeitos 
dessa crise devido à incerteza econômica 
do momento atual e falta de informações 
atualizadas sobre o que está realmente 
acontecendo na economia. Dessa forma, serão 
apresentados três cenários para o setor de 
ensino superior privado, esperado, otimista 
e pessimista, e que podem sofrer alterações 
conforme o surgimento de novas evidências.

I n t r o d u ç ão



Panorama Atual da 
Pandemia de Covid-19

CASOS CONFIRMADOS DE COVID-19

Figura 1: Evolução do número de casos confirmados de Covid-19 até 07/04/20 
(em escala logarítmica). 

Fonte: Ministério da Saúde e ECDC

Os números da pandemia de covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, 
apresentam crescimento exponencial. Esse vírus começou a circular no fim de 
2019 na China e há pouco menos de dois meses, o primeiro caso foi confirmado 
no Brasil. 

No mundo, o número de infectados já ultrapassou a marca de 1,3 milhão de casos 
e 81 mil mortos. Aqui, a tendência não é diferente, com mais de 13 mil casos 
confirmados e 667 mortos (dados atualizados até o dia 07 de abril de 2020).

Há um certo consenso mundial de que a principal estratégia a ser utilizada seja a de 
desacelerar o processo de contágio e a disseminação da doença. Nesse contexto, 
muitas medidas vêm sendo adotadas com esse objetivo de limitar a propagação 
do vírus já que ainda não há uma vacina que possa contê-lo nem um remédio 
eficaz para controle. Uma dessas medidas é o isolamento social, com restrições de 
viagens, quarentena, fechamento provisório de escolas e comércios. 

Se por um lado, o afastamento social reduz ou pelo menos, prolonga o risco de 
uma pessoa ser afetada e necessitar de cuidados do sistema de saúde, por outro, 
pode trazer sérios danos à economia.
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Cenário 
Econômico 

O ambiente econômico apresenta grande instabilidade com o impacto da 
pandemia do novo coronavírus. Grandes potências mundiais, como China e 
Estados Unidos, já consideram previsões de uma possível transformação da 
desaceleração econômica em um retrocesso histórico. 

Na China, de acordo com os dados da Agência Nacional de Estatísticas, de janeiro 
a fevereiro de 2020, as vendas totais no varejo de bens de consumo apresentaram 
queda de 20,5% em termos nominais, a produção industrial caiu 15,7% e a 
produção e o fornecimento de eletricidade, energia térmica, gás e água caíram 
7,1%. O investimento em ativos fixos nesse período, apresentou queda de 24,5% 
e, relação ao mesmo período do ano anterior e o investimento em ativos fixos na 
educação também recuou 21,8%. Além disso, o desemprego aumentou, atingindo 
o índice de 6,2%, o que representa mais de 5 milhões de pessoas.

Essa análise mostrou a dependência do mercado global pela força de trabalho 
chinesa (profissionais altamente qualificados), por importantes fundos de 
investimento e pela conceituada colaboração acadêmica, fazendo com que os 
impactos da pandemia atinjam o mundo todo.

A Conferência das Nações Unidas sobre Comércio e Desenvolvimento (Unctad) fez 
uma projeção de que a incerteza econômica deve causar perdas de US$ 1 trilhão 
(cerca de R$ 5 trilhões) à economia mundial.  

Nos Estados Unidos, novo epicentro da pandemia, o número de desempregos 
explodiu. De acordo com o Departamento do Trabalho Norte-Americano, em 
duas semanas foram feitos mais de seis milhões de pedidos de acesso ao seguro-
desemprego. Durante a crise econômica de 2009, por exemplo, o número foi de 
665 mil pedidos.

No Brasil, o ano começou com a expectativa de um certo otimismo. Segundo o 
relatório Focus, publicado pelo Banco Central, contendo resumo das expectativas 
de mercado no mês de janeiro, a estimativa de crescimento do Produto Interno 
Bruto (PIB) era de 2,3% em 2020. No entanto, com o aparecimento dos casos de 
coronavírus no final de fevereiro, o país começou a se deparar com um cenário 

econômico nada animador, já presente nos outros países mais afetados pelo 
surto, e o Ministério da Economia chegou a informar a redução da projeção do 
Produto Interno Bruto brasileiro (PIB) para 0,02%. No começo do mês de abril, a 
projeção caiu para uma queda de 1,18%. O Comitê de Política Monetária (Copom) 
também já reduziu a taxa básica de juros (Selic) para 3,75% ao ano, a menor da 
história, com a justificativa de que o crescimento global vem apresentando uma 
desaceleração significativa. 

Outro ponto importante é a questão da empregabilidade. O declínio na economia 
tem gerado um significativo aumento no número de desempregados e de falências 
das empresas, principalmente entre os mais vulneráveis. As perturbações da oferta 
e a queda da demanda tem feito os órgãos responsáveis implementarem medidas 
direcionadas para suprir as necessidades dos cidadãos e dar uma sobrevida às 
empresas. No Brasil, algumas das medidas adotadas são: ações de proteção ao 
emprego e renda; crédito e adiamento de pagamentos de dívidas das empresas; 
e, liberação de recursos no mercado financeiro (o Banco Central liberou cerca de 
1,2 trilhão de reais em recursos para os bancos brasileiros). 

Especialistas da UFRJ elaboraram um documento no qual apontam os principais 
problemas econômicos que podem ser causados pelo quadro de isolamento 
social. Alguns deles são:

No caso do Brasil, o atual contexto se torna ainda mais difícil devido ao baixo 
desempenho da economia nos últimos anos marcada pelo aumento da 
informalidade, aumento do número de desempregados, agravamento da 
desigualdade social e desestruturação de alguns serviços públicos.

Nas últimas semanas, o Governo Federal começou a anunciar uma série de 
medidas, principalmente na área de preservação de emprego e renda. Apesar da 
demora na publicação e execução das medidas, isso pode atenuar os efeitos da 
crise para os trabalhadores e para as empresas.

Paralisação de algumas atividades produtivas (bens e serviços);
Problemas de abastecimento de alguns bens e serviços;
Aumento do número de demissões;
Aumento da inadimplência;
Fragilização e risco de falências em alguns setores;
Aumento de afastamentos sem remuneração;
Redução de trabalho para profissionais autônomos (segundo o 
IBGE são mais de 24 milhões no Brasil);
Aumento da pobreza e da miséria.



Cenário 
Educacional 

Segundo a Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura 
(Unesco), mais de 1,3 bilhão de alunos de todo o mundo estão sendo afetados pelo 
fechamento das escolas e universidades devido ao isolamento social necessário 
para combater a pandemia. Esse número representa cerca de 80% da população 
estudantil mundial. Além disso, mais de 60 milhões de docentes também não 
podem trabalhar presencialmente em salas de aula.

Esse fechamento das instituições de ensino trouxe um desafio inédito à educação 
mundial. Para manter a relação entre alunos e professores, e tentar minimizar o 
prejuízo no ensino, muitas instituições ao redor do mundo estão sendo obrigadas 
a implementar e inovar suas metodologias de aprendizado virtual. Além das 
plataformas online, muitos países estão usando a televisão pública para ministrar 
aulas e treinar os professores, já que nem todas as pessoas possuem acesso à 
internet. 

Apesar das incertezas do tempo de afastamento, muitas instituições estão 
oferecendo maior apoio aos docentes no desenvolvimento do processo de 
aprendizagem virtual.  Além disso, alguns países como a Itália, por exemplo, estão 
anunciando pacotes de apoio ao ensino à distância e melhoria na conectividade, 
inclusive em áreas isoladas.

Entretanto, a mudança repentina na forma de ensino vem enfrentando 
algumas dificuldades. O lento progresso do ensino digital bem como a falta 
de uma regulamentação apropriada para garantir a sua conformidade, estão 
acompanhados pelo impacto de novas mentalidades tanto de alunos quanto 
dos professores, que muitas vezes têm apresentado uma certa rejeição e/ou 
dificuldade com o modelo.

No Brasil, o setor educacional enfrenta esses mesmos impasses. Especificamente, as 
instituições privadas de ensino superior, que são responsáveis por 75% dos alunos 
de graduação, estão realizando investimentos relacionados ao uso da tecnologia, 
como adoção de novas plataformas de ensino, ampliação da segurança digital 
e dos pacotes para acesso à internet, tudo isso com a finalidade de ofertar um 
serviço remoto de qualidade para que seus alunos não tenham prejuízo no ensino.

Numa perspectiva otimista, as aulas no ensino superior voltariam normalmente 
a partir do segundo semestre de 2020, o que não elimina uma série de desafios 
a serem enfrentados pelas IES. A mudança repentina para o aprendizado  
on-line está sendo mais facilmente assimilada pelas instituições que já possuíam 
infraestrutura e expertise nessa modalidade, mas traz desafios maiores para 
aquelas com pouca ou nenhuma experiência no ensino neste ambiente. Além 
disso, os cursos com alto nível de atividades práticas, como clínicas e laboratórios, 
serão particularmente prejudicadas, e os alunos nessas áreas podem precisar 
atrasar a graduação para atender aos requisitos.

Numa perspectiva mais pessimista, a maioria das instituições continuarão 
exclusivamente com as atividades online até o fim de 2020. As viagens serão 
muito limitadas e grandes eventos não ocorrerão. A renda dos alunos e de suas 
famílias serão muito afetadas e o número de ingressantes deverá cair muito. As IES 
terão que fazer mudanças de longo prazo em seus currículos e nas abordagens de 
ensino. Uma boa parte dos alunos não conseguirá se formar no tempo certo.

Nesse sentido, as faculdades, os centros universitários e as universidades não 
têm como saber quando voltarão a operar as suas atividades normalmente ou 
em que medida a educação de forma presencial será retomada. Mas mesmo 
que os líderes do ensino superior não possam conhecer as respostas, dada a 
incerteza no perspectivas epidemiológicas e econômicas, eles devem começar a 
se fazer perguntas sobre as implicações de médio e longo prazo para o ensino, a 
aprendizagem, a experiência do aluno, a infraestrutura, as operações e a equipe. 
É preciso pensar no planejamento de cenário para não ser pego de surpresa 
novamente.



Estimativas para o Ensino
Superior Privado no Brasil

De acordo com os cenários apresentados anteriormente, o ensino superior 
privado brasileiro deve sofrer um impacto considerável com o aumento na 
taxa de inadimplência e aumento no número de evasão, mesmo que de forma 
momentânea, em 2020.

No estudo, feito pelo Instituto Semesp por meio de Big Data com dados do Google, 
as buscas pelos termos relacionados às aulas online tiveram um crescimento 
expressivo no mês de março, período coincidente com a quarentena, quando 
as instituições suspenderam as aulas presenciais. Enquanto isso, as buscas 
relacionadas ao trancamento de matrículas mantiveram o comportamento 
padrão. Nesse primeiro momento, isso pode identificar uma tendência pela 
preferência dos alunos em buscar alternativas para continuar os estudos ao invés 
de desistir ou abandonar o curso.

Estimativas para o Ensino 
Superior Privado no Brasil
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Figura 2: Interesse nos assuntos Aulas Online e Trancamento de Matrículas pelos usuários da internet nos últimos 90 dias 
no Brasil. Fonte: Instituto Semesp.

O cenário otimista com relação à desistência dos alunos mostrado anteriormente 
não deve se manter por muito tempo devido a questão econômica: o país deve 
enfrentar uma retração da economia com aumento do número de desemprega-
dos e da queda da renda.

O crescimento do número de buscas na internet pelos termos relacionados ao 
desemprego e seguro desemprego nos Estados Unidos e na Colômbia acompa-
nham os dados oficiais emitidos pelos órgãos competentes. Sendo assim, isso 
também deve acontecer no Brasil pois as buscas já mostram tendência de cresci-
mento nos últimos dias, levando em consideração que os casos confirmados de 
Covid-19 começaram um tempo depois que nesses países citados.
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Figura 3: Interesse nos assuntos Desemprego e Seguro Desemprego pelos usuários da internet nos últimos 90 dias no Brasil. 
Fonte: Instituto Semesp.

Dessa forma, o Instituto Semesp desenvolveu três possíveis estimativas de cenários 
para o desemprego no Brasil, usando análises de regressão e considerando 
variáveis econômicas como IPCA, INPC, IPC, IGPM e variação no PIB. Os dados 
utilizados para a projeção foram retirados do Relatório Focus, emitido pelo Banco 



Central em 03/04/2020, dos relatórios de previsão econômica emitidos pelos 
bancos Itaú Unibanco, Bradesco, Safra e Bank of America, além das buscas pelos 
termos relacionados no Google Trends.

O país que já estava enfrentando um cenário complicado em relação ao número 
de desempregados nos últimos anos, deve atingir uma taxa de desocupação 
de 14,9% em 2020, o que significa cerca de 15,8 milhões de pessoas em idade 
ativa desempregadas. Mesmo num cenário otimista, esse percentual deve chegar 
a 13,7% (ou 14,5 milhões de desempregados). Já no cenário pessimista, a taxa 
de desocupação pode ficar em 17,1% com mais de 18,3 milhões de pessoas 
desempregadas.
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Figura 4: Taxa de Desocupação no Brasil (%) e a projeção para 2020. Fonte: Instituto Semesp.

Considerando as estimativas realizadas, a situação econômica do país pode afetar 
diretamente as instituições privadas de ensino superior, aumentando a taxa de 
evasão, que está altamente correlacionada com a empregabilidade. 

Essa tendência pode impactar significativamente essas instituições que já 
apresentavam alto número de alunos desistentes nos últimos anos com a 
redução no investimento em políticas públicas, como oferta de financiamento 
estudantil (FIES). 
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Figura 5: Taxa de Evasão em cursos presenciais nas IES privadas no Brasil (%) e a projeção para 2019 e 2020. 
Fonte: Instituto Semesp.

Uma primeira estimativa, ainda com os dados de buscas referentes a ausência do 
interesse em trancar matrículas (dados até 04/04/2020), mostra que essa taxa para 
os cursos presenciais pode crescer em torno de 11% e atingir um percentual de 
34,4% em 2020, num pior cenário. Porém, como o atual cenário é inédito e altamente 
incerto, o número de alunos que desistirão nos próximos meses dependerá 
exclusivamente das ações tomadas pelos órgãos competentes e também pelas 
próprias instituições de ensino.

Outro aspecto importante a ser analisado nesse momento é o comportamento 
da inadimplência no setor. Com a queda acentuada da renda dos familiares e dos 
próprios estudantes, provocada pela profunda recessão econômica, o percentual 
de não pagamento das mensalidades deve aumentar acentuadamente.

A inadimplência das mensalidades com atraso acima de 90 dias vinha crescendo 
nos últimos anos motivada, principalmente, pela redução drástica do número de 



Figura 6: Taxa de Inadimplência para mensalidades com mais de 90 dias de atraso nas 
IES privadas no Brasil (%) e a projeção para 2020.

 Fonte: Instituto Semesp.
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financiamento estudantil (FIES) concedido pelo governo. No entanto, com o novo 
cenário da crise do COVID-19, as projeções do Instituto Semesp, pautadas nas 
variáveis macroeconômicas projetadas com base nas expectativas do mercado, 
demonstram aumento bem mais significativo em 2020, mesmo num cenário mais 
otimista.



REALIZAÇÃO

C O N C L U S ÃO

A China, primeiro país a enfrentar o surto, desenvolveu políticas e 
medidas de desenvolvimento social para avançar tanto na prevenção 
e controle da epidemia quanto na economia. O esforço mostrou 

resultados significativos e a produção está sendo retomada. A Europa e 
os Estados Unidos estão no mesmo caminho e com o Brasil, não deve ser 
diferente.

No momento atual, o desemprego no país deve apresentar crescimento e 
o setor educacional privado deve ser impactado negativamente por esse 
motivo. No entanto, os alunos devem buscar alternativas para continuar 
os estudos, como deixar de pagar a faculdade momentaneamente 
(aumentando a inadimplência), buscando acordos e descontos junto às 
instituições. O trancamento e a desistência do curso devem ser deixados 
para um segundo momento quando o aluno realmente não tiver outra 
opção. Assim, a tendência de aumento na taxa de evasão não deve ser tão 
assustadora enquanto a inadimplência deve crescer substancialmente.

De qualquer forma, a educação é uma peça fundamental para o combate 
da crise econômica e da posterior reconstrução da sociedade como um 
todo e por isso, deveria ser acompanhada com mais zelo quanto à oferta de 
recursos financeiros no auxílio aos alunos e instituições no enfrentamento 
desse momento de instabilidade. 

Um fator interessante para a recuperação sustentável do mercado de 
trabalho é a presença de trabalhadores especializados. De acordo com 
as informações divulgadas pelo Mapa do Ensino Superior com base nos 
dados do CAGED, a variação saldo de empregos no Brasil, no período de 
2009 a 2019, se mostrou menos afetada pelas crises econômicas quando as 
pessoas empregadas possuíam o ensino superior completo. 

Todos esses aspectos mostram a importância da Educação Superior como 
um todo, em especial do Ensino Superior Privado, que é responsável pela 
formação de 79% da mão de obra qualificada.


