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O VALOR DE MERCADO DA EDUCAÇÃO PÚBLICA

Sergei Soares
Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Relações Econômicas  

e Políticas Internacionais (Dinte) do Ipea.

Este trabalho estima o valor de mercado da educação 
pública por meio de comparações entre as proficiências 
de alunos das redes pública e privada em avaliações 
padronizadas. A ideia é atribuir à educação de cada 
aluno de escola pública um valor monetário de mercado 
equivalente ao que o mesmo pagaria em uma escola 
privada com os mesmos resultados em avaliações 
educacionais. Para levar a cabo esta ideia, são necessários 
tanto uma pesquisa de orçamentos, ou outra base de 
dados que contenha dados sobre mensalidades escolares, 
quanto uma avaliação educacional padronizada, com 
resultados tanto para escolas públicas quanto para 
escolas privadas.

A tabela 1 e o gráfico 1 mostram as curvas e 
coeficientes de concentração do valor da educação 
pública imputado à renda das famílias. Os coeficientes 
e curvas são calculados relativos à distribuição de renda 
sem (ex ante) e com (ex post) o valor da educação 
pública incorporado à renda familiar per capita.

O resultado é uma distribuição altamente 
progressiva de valor educacional. A inclusão da educação 
pública, serviço universal, junto à renda per capita reduz 
o coeficiente de Gini (coeficiente de concentração da 

renda per capita) em mais de cinco pontos de Gini, o 
que é um valor considerável.

Os coeficientes de concentração da pré-escola e da 
educação primária são todos negativos, mostrando que a 
educação pública, mesmo levando em conta diferenciais 
de qualidade, é mais distributiva que uma transferência 
igualitária – ou seja, muito distributiva. Apenas as rendas 
advindas dos altamente focalizados, como o  Bolsa 
Família e benefício de prestação continuada (BPC) são 
mais distributivos que a educação pública primária.

O coeficiente de concentração da educação pública 
secundária é superior a zero, mas muito inferior ao 
coeficiente de Gini, evidenciando seu caráter distributivo. 
Para fins de comparação, a educação pública secundária 
tem mais ou menos o mesmo grau de progressividade que 
aposentadorias e pensões indexadas ao salário mínimo. 
Infelizmente, a educação pública superior é diferente. Com 
coeficiente de concentração (ex ante) de 0,633, trata-se 
de um serviço educacional cuja distribuição é regressiva.

O resultado regressivo da educação superior não 
deve, no entanto, distrair-nos da principal conclusão: 
a educação pública continua sendo uma das mais 
importantes ações do Estado em prol de uma melhor 
distribuição de renda. 

TABELA 1
Análise distributiva do valor de mercado da educação pública 

Fonte de renda
População Médias Coeficientes de concentração

(milhões) Ex ante % da renda Ex post % da renda Ex ante Ex post

Renda per capita 176 499,93 535,73  0,592  0,549

Educação pública 176   35,80 7,2   35,80 6,7 -0,093 -0,004

Pré-escola 176     3,30 0,7     3.30 0,6 -0,167 -0,081

Primário I 176   12,26 2,5   12,26 2,3 -0,245 -0,151

Primário II 176   10,42 2,1   10,42 1,9 -0,161 -0,075

Secundário 176     7,84 1,6     7,84 1,5  0,083  0,174

Superior 176     1,99 0,4     1,99 0,4  0,633  0,692

Fonte: Sistema de Avaliação da Educação Básica 2003 (Saeb), Exame Nacional do Ensino Médio 2003 (Enem), Exame Nacional de Cursos 2003 (ENC) e Pesquisa de Orçamentos 
Familiares 2003 (POF) .
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GRÁFICO 1
Curvas de concentração ex ante e ex post – abordagem da proficiência líquida
1A- Ex ante                                                                           1B- Ex post
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Fonte: Saeb 2003, Enem 2003, ENC 2003 e POF 2003.
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