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Análise Conjuntura Educacional

1. Emenda Constitucional 95  : 

 congelar por 20 anos investimentos em políticas públicas no país;

 inviabiliza o cumprimento das diretrizes e metas do Plano Nacional
de Educação;

 destaque para a mais importante: inviabilização da destinação de
10% do Produto Interno Bruto (PIB).

2. Entrega Pré-Sal :

 royalties que seriam destinados para a educação e saúde, agora
atende interesses estrangeiros.



3. Reforma do Ensino Médio:

A quem interessa essa reforma?”

É urgente que se entenda que não se trata apenas:
• do aumento carga horária;

• disciplinas obrigatórias;

• ensino técnico;

• notório saber.

Esse novo modelo:

• eleva as desigualdades sociais;

• a educação privada subtrai a garantia da educação pública de qualidade;

• socialmente referenciada.



4. Base Nacional Comum Curricular  - BNCC.

A privatização da educação pública é objetivo no conceito BNCC:

• reduz o currículo das escolas públicas;

• estimula o mercado de livros, apostilas e de métodos pedagógicos e 
de gestão constituídos no conceito empresarial.

O Ministério do Planejamento autorizou que o Ministério da Educação
peça empréstimo de US$ 250 milhões ao Banco Internacional para
Reconstrução e Desenvolvimento (Bird), instituição financeira do Banco
Mundial, para implementação da reforma do ensino médio nos
estados.



5. Reforma Trabalhista.

• Desfiguração na Consolidação 
das Leis do Trabalho (CLT)

• Contrato de trabalho intermitente; (*)

• Contratos precários;

• Baixos salários;

• Jovens trabalhadores vulneráveis.



Contrato de Trabalho Interminente

• Não há jornada estabelecida;

• Só recebe pelas horas 
trabalhadas, estabelecidas à 
critério da empresa, se e quando 
lhe convier;

• Férias, 13º salário, repouso 
semanal remunerado, FGTS  e 
contribuição previdenciária 
todos proporcionais ao período 
trabalhado.

ERA vedado pelo Art. 443 da CLT. Passou a ser autorizado pelos Arts. 443 - nova 
redação - 452-A - acrescido para regulamentá-lo - da CLT. 



Avanço da Financeirização da Educação e a 
Privatização do Sistema Público de Educação

Kroton Educacional : 

“Em termos de educação pública nunca experimentamos um inimigo 
com uma força social social tão concentrada como esse”



Empresas de Capital Aberto

• Maximização da liquidez;

• valorização das ações no mercado. • Redução de custos;

• enxugamento no quadro de 
pessoal;

• baixos salários;

• demissões dos mais qualificados;

• precarização das relações de 
trabalho.

Ameaça: Soberania do País e das universidades públicas



Grupos de Capital Aberto

Grupos controladores vão adquirir:

* os sistemas de editoras;

* sistemas de ensino.

FOCO é o fundo público , seu mercado são as escolas de 
educação básica públicas 



Expansão Mercantil das IES

Número de processos de fusão e concentração nas 

IES privadas – Brasil 

Faturamento do Setor em 2016
R$ 59,4 bilhões

Em 2016 a Kroton anuncia a 

compra da Estácio por 

U$$1,8 bilhão.  A CADE 

inviabiliza o processo. 

Estácio investe NO GRUPO  SEB 

maior rede de colégios do 

país – 48 mil alunos.

Investiu 450 milhões.



Expansão Mercantil - Kroton

Em 2018, A Kroton anuncia a compra do grupo Somos Educação por U$$4,6 bilhões. Ela que já 

dominava 14,4% do mercado da Educação privada, passa a ser o maior grupo de oferta de ensino 

em todos os níveis e modalidades de educação mundial.

Perfil corporativo da Kroton

667 
polos 
EAD

667 
polos 
EAD

124  
Campi    
Ensino 

Superior

+ 1 milhão de 
matículas de 

Ensino 
Superior e 

pós 
Graduação

41 mil 
alunos 

PRONATEC

290 mil 
alunos de 
educação 

básica

600 escolas 
parceiras, em 
18 estados e 
83 cidades 
brasileiras

Atuação 
internacional



Mudança de prioridade da Kroton

Alterações na educação básica no Brasil: 

*reforma do Ensino Médio
*Base Nacional Comum Curricular (BNCC)
*processo de financeirização do capital na   
educação.



O objetivo central 

“educação de qualidade, inclusiva e que promova 
uma evolução cada vez maior dos alunos dentro 
do mercado de trabalho”

(Kroton, 2017)
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Matriculas:  Ensino Superior – Brasil 

Das matrículas na  

Graduação estão no 

setor privado.  

75%
De cada  4 alunos matriculados no 

Ensino Superior, 3 estão no ensino 

privado.
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