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1. O  contexto 

• Início do século XXI: ambiente mundial
• O Brasil recente: mudanças importantes

2. O atual momento  nacional : a conjuntura

• A crise na economia, agravamento da crise fiscal e medidas 
recentes

3. O Sistema de Ensino Superior e seus desafios 



1.O contexto 

1.1 Início do século XXI: ambiente mundial 



Ambiente mundial : avanço da financeirização  
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Ambiente mundial: mudanças relevantes

• consolidação de novos paradigmas técnicos (era digital 
quarta revolução industrial, avanço dos serviços...) 
impactando na produção, no emprego (e portanto na 
educação), no consumo e  na organização da sociedade 

• crise ambiental, avanço de novo modelo energético e  
debate sobre o desenvolvimento em ambiente de 
ampliação de consciência ecológica

• reorganização geopolítica mundial (multipolaridade em 
meio a conflitos econômicos, étnicos, religiosos...) 



• Desenvolvimento de tecnologias promissoras e com 
maior potencial disruptivo, impactando inúmeros 
campos de aplicação: 

 Internet das coisas
 Análise de big data
 Inteligência artificial
 Neurotecnologia
 Nanotecnologias e microsatélites
 Manufatura aditiva (impressão 3D)
 Tecnologias avançadas de estocagem de energia 
 Biologia sintética
 Blockchain ...

C,T&I no cerne das mudanças e 
crescentemente estratégico 

FONTE: OCDE, Relatório Science, Technology and Innovation Outlook, 2016



1. O contexto: 

1.2 O Brasil recente: mudanças importantes 



LOGO 1 LOGO 2

BRASIL: heranças no final do Século XX 

• Oitava base industrial, quadro social grave e  terceiro 
país mais desigual do mundo

• Crise dos anos 80 : associada ao endividamento externo 
da era Geisel (crise da dívida externa) e ao “choque dos 
juros” no final dos 70. 

• Crise financeira do Estado, com hiperinflação ( engate 
na financeirização com Estado em crise)

• Em paralelo: redemocratização (com eleições indiretas)       
e CF/88 (lastro para avanços sociais) 



Brasil no final do século XX: crise fiscal e 
o endividamento do Governo 

Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
(RREO)/Secretária do Tesouro Nacional(STN)/Ministério da Fazenda. 
Elaboração CEPLAN.
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• Patrimonial

• Operações de 
crédito(Divida externa)
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Brasil: trajetória do endividamento público 
1995-2014 (% do PIB)

Fonte: Banco Central do Brasil.

Nota: Divida Liquida = Dívida Pública Bruta menos a soma dos créditos do setor público não-financeiro 
e do Banco Central.



LOGO 1 LOGO 2

BRASIL: no Século XXI 

• Avanço de nova dinâmica demográfica : período do 
bônus, avanço da nova pirâmide etária (envelhecimento) 

• Dois momentos na dinâmica econômica:

• a janela de oportunidade das commodities com dinamismo 
do consumo popular e forte expansão do mercado formal de 
trabalho, na primeira década  

• a crise na segunda década ( crise externa, retração da China, 
fim do ciclo da commodities, e equívocos internos) 

• Avanços relevantes na dimensão social (vide IDH)



BRASIL:  crescimento acompanhado de melhora 
do quadro social (IDH ).  PE acompanha. 

Fonte: PNUD – Atlas do Desenvolvimento Humano 200-2010



2.O momento atual: 

Crise econômica, agravamento da crise fiscal 

e medidas 



Brasil: taxa de variação real do PIB por componentes, em % - 2013 a 2016

BRASIL 2015 e 2016 : queda generalizada do 
PIB, em especial  da receita pública  

Fonte: Contas Nacionais Trimestrais/IBGE. Elaboração Ceplan.

Componentes 2013 2014 2015 2016

Agropecuária 8,4 2,8 3,6 -6,6 

Indústria 2,2 -1,5 -6,3 -3,8 

Serviços 2,8 1,0 -2,7 -2,7 

Impostos 3,7 0,8 -7,0 -6,4 

PIB 3,0 0,5 -3,8 -3,6 

Consumo das Famílias 3,5 2,3 -3,9 -4,2 

Consumo do Governo 1,5 0,8 -1,1 -0,6 

Investimento (FBCF) 5,8 -4,2 -13,9 -10,2 

Exportação 2,4 -1,1 6,3 1,9

Importação 7,2 -1,9 -14,1 -10,3 



Brasil: Resultado Primário e Nominal  do Setor Público, em bilhões de R$ 
2003 a 2018

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração Ceplan. Nota: (*) Inclui Governo Federal (Tesouro Nacional e Sistema de Previdência Social), os 
governos estaduais e municipais, as empresas estatais das três esferas de governo (exceto Petrobras e Eletrobrás) e o Banco Central do Brasil.
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Brasil: Resultado Nominal e Primário do Setor Público, em bilhões de R$ -
2010 a 2018

Fonte: BACEN. Elaboração Ceplan. Nota: (*) Inclui Governo Federal (Tesouro Nacional e Sistema de 
Previdência Social), os governos estaduais e municipais, as empresas estatais das três esferas de 
governo (exceto Petrobras e Eletrobrás) e o Banco Central do Brasil.

R$ 

bilhões
% PIB

R$ 

bilhões
% PIB

R$ 

bilhões
% PIB

2010 -94 -2,4 -195 -5,0 102 2,6

2011 -108 -2,5 -237 -5,4 129 2,9

2012 -109 -2,3 -214 -4,4 105 2,2

2013 -158 -3,0 -249 -4,7 91 1,7

2014 -344 -6,0 -311 -5,4 -33 -0,6

2015 -613 -10,2 -502 -8,4 -111 -1,9

2016 -563 -9,0 -407 -6,5 -156 -2,5

2017 -511 -7,8 -401 -6,1 -111 -1,7

2018 -487 -7,1 -379 -5,6 -108 -1,6

Ano

Resultado 

Nominal
Juros Nominais

Resultado 

Primário

Resultado nominal e primário de 2010 a 2018 
( em valor e como % do PIB)



Brasil: Despesas da União – em R$ bilhões – 1997, 2002, 
2007, 2012 e 2015

Despesa da União: não houve explosão . 

Crise recente impactou a receita  
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Evolução recente da dívida publica do 
Governo Geral, em % do PIB

Brasil: Dívida Bruta e Dívida Líquida do Governo Geral, em % do PIB - 2006 a 2018

Fonte: Banco Central do Brasil. Elaboração Ceplan. Nota: (*) Não inclui Bacen e Estatais.
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Brasil: o peso dos Serviços da Divida nos 
gastos totais do Governo  Federal

Brasil: Composição (%) das Despesas do Governo Federal - 2015

Fonte: Relatório Resumido da Execução Orçamentária (RREO)/STN/MF. Elaboração CEPLAN. 
(1) Incluídos os valores referentes ao refinanciamento da Dívida Pública.
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Despesas federais previstas para 2019 
(OGU)

Administração: 
0.96%

Judiciária: 1.15%

Legislativa: 0.26%

Defesa nacional: 
2.36% Segurança 

pública: 0.36%

Relações 
exteriores: 

0.10%

Assistência social: 
2.90%

Previdência social: 
22.59%

Educação: 3.66%

Saúde: 3.84%

Trabalho: 2.52%

Juros e 
amortizações da 
dívida: 44.65%

Transferências a 
estados e 

municípios: 8.81%

Outros encargos 
especiais: 3.22%

Reserva de 
contingência: 1.49%

Outras despesas: 
1.14%



Medidas recentes: foco nas despesas 
primárias   

Fontes: Relatório Resumido da Execução Orçamentária 
(RREO)/Secretária do Tesouro Nacional(STN)/Ministério da Fazenda. 
Elaboração CEPLAN.
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Brasil: dívida bruta x peso dos encargos se 

destaca no contexto mundial  

*Dívida bruta do governo geral: Para o Brasil, dado efetivo divulgado pelo BCB. Para os demais países, projeções FMI divulgadas em outubro de 2015.
** Encargos pagamento de juros: Para o Brasil, dado efetivo divulgado pelo BCB. Para os demais países, projeções OECD divulgadas em novembro de 2015.
Fonte: OCDE, FMI; BCB / Elaboração: DEPE – PUC-SP

Carga de juros e dívida bruta - países selecionados (2015 -% PIB)



Brasil: por que tão diferente? 

*Dívida bruta do governo geral: Para o Brasil, dado efetivo divulgado pelo BCB. Para os demais países, projeções FMI divulgadas em outubro de 2015.
** Encargos pagamento de juros: Para o Brasil, dado efetivo divulgado pelo BCB. Para os demais países, projeções OECD divulgadas em novembro de 2015.
Fonte: OCDE, FMI; BCB / Elaboração: DEPE – PUC-SP

Carga de juros e dívida bruta - países selecionados (2015 - % PIB)



Composição da despesa primária por função 
(2014) peso da Previdência, ED , SD e AS

Previdência 28,9%

Saúde 13,9%

Educação (1) 12,9%

Assistência Social ( 2) 7,7%

Administração Pública 5,4%

Segurança Pública 4,1%

Trabalho (3)  3,9%

Urbano ( 4) 3,5%

Transportes 3,2%

Defesa 2,1%

Ensino Superior 1,8%

Outros 12,6%

TOTAL 100,0%

Fonte : BIRD 

NOTAS:  

(1) sem Ensino Superior

(2) inclui PBF, BPC, alimentação escolar, renda mensal            

vitalícia e aposentadoria rural

(3)  inclui Seguro Desemprego

(4) inclui Saneamento e Habitação

28,9%

13,9%

12,9%

7,7%

5,4%

4,1%

3,9%

3,5%

3,2%
2,1%

1,8%

12,6%

Previdência Saúde Educação (1)

Assistência Social ( 2) Administração Pública Segurança Pública

Trabalho (3) Urbano ( 4) Transportes

Defesa Ensino Superior Outros

63,4%



Fonte: Secretaria de Previdência. Elaboração Ceplan.

Brasil: Resultado do RGPS, em bilhões de R$ - 2003 a 2018
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Fonte: Secretaria da Previdência/MP.

Brasil: Resultado dos RPPS Estaduais, em bilhões de R$ - 2005 a 2017
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Projeção da trajetória da Despesa primária 
com EC 95 e sem EC 95 (Ministério da Fazenda)

Fonte: Apresentação Retomada do Crescimento Econômico (Henrique Meirelles/Ministro da Fazenda), mar/2017.



Síntese: análise sobre a crise fiscal atual

• A tese dominante: a crise é fiscal porque “o país não cabe 
na Constituição Federal de 1988”  

Solução: cortar os gastos primários 

• Problema:  não discute os gastos com a dívida nem 
outros componentes da conta de Governo , fazendo crer 
que a crise fiscal deriva apenas do excesso de gastos 
primários. 

É um debate difícil de ser feito. 
Os  poderosos interesses rentistas o dominam 

e é muito difícil enfrentar os privilégios. 



O Sistema de Ensino Superior e seus desafios 

• Evolução recente e características do modelo 

• Perspectiva vista no momento atual



Educação superior: ampliação do acesso, 
em especial no BRICS

• Forte expansão do número de matriculas



• Forte expansão Geral do Ensino Superior, com destaque para iniciativa 
privada (em 1995 eram 60,2% das matrículas; em 2013 : 73%).                         
As comunitárias pesam 25% no total 

OCDE, (2000): Brasil tinha 6% das pessoas entre 25 e 64 anos de idade têm educação 
superior completa; contra média da OCDE de 23%, Canada (40%), EUA (37%) e Japão (34%)

Fonte:INEP

01/02/2016 Valdeci Monteiro Assecon/Unicap

BRASIL: vindo de momento de forte 
expansão do ensino superior



Boa estrutura de fontes de fomento Federal e Estadual à C,T&I  

M
Educação

M 
Economia

Ciência &Tecnologia/Rec. Humanos (91 mil bolsas no País e 8 mil no 
exterior; PIBIC;PIBPITI; fomento à projetos de pesquisa via edital 
universal, INCT, incubadoras etc.

Tecnologia e Inovação (financiamento não reembolsável de C,T&I, 
subvenções às empresas, crédito reembolsável c/ juros subsidiados, 
banco de fomento, fundo de invest.)

Pós-graduação (financia mais de 60% das bolsas, avalia e 

fomenta mais de 4 mil cursos e dá acesso a 37 mil títulos e 

130 bases referenciais via portal)

Banco de Desenvolvimento (linhas reembolsáveis e não 

reembolsáveis – FUNTEC)

MCTIC

Governos 
estaduais

Ciência &Tecnologia/Rec. Humanos  (Concessão de 

bolsas, auxílios, subvenções econômicas e estímulo à 

pesquisa e em cooperação/intercâmbio)

FAPESP

BRASIL: avanço na pós graduação

http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ufrb.edu.br/vicbc/images/stories/logo_capes.gif&imgrefurl=http://www.ufrb.edu.br/vicbc/index.php/simbolo-do-encontro&h=1095&w=1288&sz=24&tbnid=Z8zKQW1-QG-BnM:&tbnh=90&tbnw=106&prev=/search?q=simbolo+da+capes&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=simbolo+da+capes&usg=__cH010aWCrlzoi12CKyF72wSk4SU=&docid=k_pVaNY8clFj_M&hl=pt-BR&sa=X&ei=S5_2UMS7AeHU0gHKlIC4Cg&ved=0CEAQ9QEwAg&dur=23
http://www.google.com.br/imgres?imgurl=http://www.ufrb.edu.br/vicbc/images/stories/logo_capes.gif&imgrefurl=http://www.ufrb.edu.br/vicbc/index.php/simbolo-do-encontro&h=1095&w=1288&sz=24&tbnid=Z8zKQW1-QG-BnM:&tbnh=90&tbnw=106&prev=/search?q=simbolo+da+capes&tbm=isch&tbo=u&zoom=1&q=simbolo+da+capes&usg=__cH010aWCrlzoi12CKyF72wSk4SU=&docid=k_pVaNY8clFj_M&hl=pt-BR&sa=X&ei=S5_2UMS7AeHU0gHKlIC4Cg&ved=0CEAQ9QEwAg&dur=23


Em que pese o padrão brasileiro estar bem aquém do

observado em outros países, vem crescendo a

articulação da Comunidade Acadêmica (como agente

produtor de conhecimento e inovação) e as demandas

dos agentes econômicos, na busca de aumento da

produtividade, competitividade e rentabilidade das

atividades econômicas.

BRASIL: conhecimento crescentemente 
valorizado pela economia desafia as IES 



BRASIL: SISTEMA de ENSINO SUPERIOR 
INOVADOR 

CONCEPÇÃO ESTRUTURANTE

Exten-
são

Pes-
quisa

Ensino
Publicas 
Governamentais 

Comunitárias (Públicas 
não governamentais )

Privadas  

INSTITUCIONALIDADE 



Tripé e suas ênfases 

Publicas 
Governamentais 

Comunitárias (Públicas 
não governamentais )

Privadas  

Forte  na pesquisa

Forte na extensão

Forte no ensino 



Contexto atual e as IES

Cenário econômico e político do país, marcado por

instabilidade política e por intensa crise econômica, que

amplia a crise fiscal do governo nacional e de governos

subnacionais, com impactos nas políticas públicas de

educação e de C,T&I.

 Início da implementação da EC95 que define o “teto

dos gastos primários” e impacta nas IES

Em paralelo, a queda da renda da população afetando a

matrícula nas IES.



Contexto atual e as IES

Avanço das Universidades Privadas com fins lucrativos,

que se fortaleceram muito nos anos recentes no Brasil e

no mundo e têm representação muito atuante na defesa

de seus interesses, crescente articulação com o meio

político, tendendo a ampliar sua presença relativa no

Sistema de Ensino Superior do país.

Rápido processo de avanço do Ensino à Distância (EAD)

com instituições privadas com fins lucrativos marcando

maior presença e mais preparadas para essa transição e

com as Instituições Públicas e Comunitárias disputando

entre si (ao invés de colaborarem).



Desafios das instituições do
ambiente universitário

 enfrentar conjuntura adversa com olhar estratégico
 construir novos paradigmas de ensino - aprendizagem 
 que promovam o desenvolvimento autônomo e a 

cidadania  ao mesmo tempo em que habilitem as 
novas gerações para sua inserção satisfatória num 
mundo do trabalho em grande transformação

 avançar na produção de novos conhecimentos  e na 
sua aplicação (oportunidade: novo marco 
regulatório da C,T&I) e ampliar articulações 
nacionais e internacionais

 consolidar  o modelo múltiplo que estrutura o 
sistema até aqui construído 



Obrigada

taniabacelar@gmail.com 


