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Existem produtos específicos para o ensino superior   
 
 
Não é difícil imaginar situações em que aluno ou família passam a ter dificuldades em 
continuar pagando as mensalidades da faculdade. Vejamos alguns exemplos: � Um excelente 
estudante, faltando somente dois semestres para a conclusão de seu curso, é demitido da sua 
empresa. Sem recursos, abandona os estudos; � O pai de um estudante, responsável pelo 
pagamento de sua faculdade particular, morre repentinamente de um infarto fulminante. 
Diante da nova circunstância, o estudante é obrigado a trancar a matrícula sem previsão de 
retorno; � Perto das últimas provas para conclusão de seu curso, uma estudante de Medicina 
é atropelada e não pode freqüentar as aulas. Sem locomoção adequada, atrasa em um ano a 
conquista do diploma.  
 
São situações extremas? Sem dúvida. No entanto, acontecem aos milhares, todos os dias. Os 
transtornos que doenças imprevistas, acidentes, desemprego e morte de um ente responsável 
pelas finanças da família poderiam ser muito reduzidos se a cultura securitária no Brasil fosse 
mais forte. Nos casos exemplificados, o seguro educacional seria um apoio fundamental para 
essas horas difíceis. Dirigido particularmente às instituições de ensino, já com grande adesão 
em escolas de ensino fundamental e médio, grandes corretoras e seguradoras acreditam que 
há um imenso potencial no mercado das instituições de ensino superior. Além de ser um 
diferencial para oferecer ao seu corpo discente, o seguro educacional pode ser uma importante 
ferramenta na redução das taxas de inadimplência nas faculdades e universidades particulares. 
 
As principais seguradoras já oferecem o seguro educacional, que possui regulamentação 
própria na Superintendência de Seguros Privados (Susep), autarquia vinculada ao Ministério da 
Fazenda - órgão responsável pelo controle e fiscalização dos mercados de seguro, previdência 
privada aberta, capitalização e resseguro. Com poucas variações, a maioria dos produtos 
desenvolvidos pelas seguradoras pode ser individual ou coletiva, cobre as despesas com as 
mensalidades escolares no caso da morte do responsável pelo pagamento, assistência médica 
24 horas em situações de emergência, cobertura de três a quatro meses para as mensalidades 
escolares em situação de desemprego entre outros benefícios como aulas particulares para que 
o aluno não seja prejudicado em caso de afastamento por doença ou acidente, locomoção para 
tratamentos fisioterápicos e freqüência na escola, além de locação de aparelhos ortopédicos. 
 
Segundo avaliação de Wilson Fontolan, gerente de ramos elementares da Indiana Seguros, 
desde 2002, quando o seguro educacional surgiu, há um crescimento da ordem de 42% no 
segmento. E pode crescer muito mais: ainda faltam divulgação e corretores mais 
especializados capazes de mostrar todas as vantagens tanto para escolas que contratam o 
seguro de forma coletiva quanto para pessoas físicas. "Temos estudos que comprovam que 
40% a 50% dos estudantes universitários custeiam os próprios estudos. Em um país de 
economia instável como o Brasil, onde os casos de desemprego são freqüentes, todo mundo é 
beneficiado com o seguro-educação", afirma Fontolan. 
 
"O ensino superior privado passou por período difícil, de muita instabilidade, com muita oferta 
de escolas e cursos, e há certa preocupação em não repassar custos aos alunos, o que é uma 
visão equivocada, já que os valores cobrados são baixíssimos", avalia Silas Kasahaya, gerente 
da Porto Seguro. O argumento vem de encontro à priorização de baixos custos na 
mensalidade. "Ao invés disso, o seguro educacional deveria ser visto como um diferencial ao 
estudante, uma preocupação com a sua continuidade nos estudos", observa. A movimentação 
do setor é sazonal, a procura por mais informações sobre o seguro educacional começa 
normalmente no início dos semestres, em janeiro e julho. "A importância dos seguros ainda é 
uma cultura que precisa ser implantada mais fortemente no Brasil, mas tudo indica que a 
tendência é o crescimento dessa perspectiva em longo prazo", destaca Silas. 
 
 
 
 



A Porto Seguro, além das coberturas para morte, invalidez, desemprego e afastamento, tem 
um diferencial de assistência para manutenção predial para as escolas que contratam o seguro 
educacional. Serviços de eletricistas, encanadores, entre outras especialidades, são prestados 
gratuitamente ao estabelecimento. 
 
Com a mesma percepção, de fomentar e difundir a cultura securitária na comunidade escolar, 
a Mapfre Seguradora tem treinado consultores especializados para atender especialmente esse 
nicho de mercado. A empresa está presente em todos os Estados do país, com mais de cem 
sucursais. 
 
Bento Aparício Zanzini, vice-presidente de Vida e Previdência da seguradora, observa um 
grande potencial nas IES. "Além de ser uma proteção para o próprio aluno, para as instituições 
também é muito importante, porque reduz a inadimplência", avalia. 
 
Recentemente, a seguradora participou com um estande do 13º Congresso Internacional de 
Educação, realizado em maio, em São Paulo, evento mais conhecido como Feira Educar 2006, 
e, segundo Zanzini, a receptividade entre os pais ao seguro foi excelente. "Muitas instituições 
já conhecem o produto, mas poucos pais têm conhecimento sobre as vantagens do seguro", 
afirma o vice-presidente da Mapfre. "Ao saber que há reembolso para casos de afastamento, 
que em caso de doenças o filho pode ter aulas particulares em casa, os pais sentem a 
importância dessa modalidade de seguro", conta Zanzini. 
 
IMPLANTAÇÃO 
  
O Centro Universitário Belas Artes de São Paulo está avaliando a implementação do seguro 
educacional, mas até agora nenhuma proposta foi aprovada. "Reconhecemos a importância 
desse serviço, que garante aos alunos e às suas famílias a continuidade dos estudos, tão 
importantes para a formação profissional, e mesmo pessoal. A adoção do seguro educacional 
seria uma forma muito eficiente para evitar a evasão escolar, já que existe uma tendência de 
abandono dos estudos quando surgem problemas pessoais como perda do emprego dos 
responsáveis ou perda do próprio emprego, por exemplo", avalia o reitor do Centro 
Universitário Belas Artes, de São Paulo, Paulo Gomes Cardim.  
 
Para a instituição, a garantia do pagamento das mensalidades pelo seguro educacional é 
também importante, pois garante continuar oferecendo um serviço de qualidade para seu 
corpo discente. O reitor acredita que é muito possível que o Belas Artes venha a contratar tal 
serviço no futuro. 
 
Já para o professor João Monteiro Júnior, pró-diretor administrativo-financeiro da Faculdade 
Santa Marcelina, "a existência do seguro educacional parece ser uma alternativa imprescindível 
para IES que atuam com grandes massas de alunos, como para outras que atuam em nichos". 
Apesar do entendimento, a faculdade não conta com seguro educacional obrigatório. 
 
"O sonho de todos os pais é que seus filhos cheguem à faculdade sem grandes sacrifícios. Essa 
meta, que para muitos parece impossível, pode ser programada desde cedo, com a 
contratação de um seguro educacional", diz Marcos Machini, diretor comercial da Indiana 
Seguros. 
 
MODELOS 
Em geral, as seguradoras oferecem duas formas de contratação: individual e coletiva. A 
primeira pode ser feita por pais, tios, padrinhos ou madrinhas; e a segunda, pela escola. Entre 
as vantagens desse tipo de seguro, uma é a indenização antecipada. Ou seja, no caso de 
morte ou invalidez, é feito um depósito em uma caderneta de poupança especial referente ao 
montante contratado por todo o período escolar. Essa conta-poupança é aberta em nome do 
tutor que irá administrar os recursos. 
 
A contratação de um seguro individual é feita com base na mensalidade escolar e pode quitar 
todo o ciclo educacional.  
O valor é baixo, com variações entre 1,5% a 2% do valor da mensalidade. "Diferentemente do 
que muitos pais costumam pensar, o preço de um plano individual é bem acessível", conta 
Machini. 



De acordo com situação hipotética apresentada pela Indiana Seguros, um pai de 35 anos, 
responsável por um filho de 7 anos, cuja mensalidade escolar é de R$ 300 e que deseja 
cobertura até o ensino médio, pagará cerca de R$ 12,30 por mês com o seguro. "Em tese, não 
compromete o orçamento do cliente. E garante o benefício ao filho e a tranqüilidade dos pais. 
Mas poucos lançam mão dessa ferramenta. Por isso, é preciso um trabalho de informação e 
conscientização", explica o executivo. 
 
"No caso da contratação coletiva, é fundamental o empenho da instituição para que todos 
participem", destaca Maurício Della Gatta, presidente da Albatroz Seguros. A corretora está 
qualificando uma equipe especial para atendimento das IES e oferecimento de soluções 
customizadas adequadas à cultura e à gestão financeira das escolas. Além da consultoria para 
desenhar o melhor plano de seguro educacional, a Albatroz Seguros também oferece 
consultores de gestão financeira educacional a fim de construir parcerias mais sólidas entre 
escolas e a seguradora. 
 
"Trata-se de um produto relativamente novo no mercado, por isso mesmo, as apólices devem 
ser bem feitas, bem estudadas e calculadas", conta o executivo. "Houve um momento em que 
nós prospectávamos as instituições, agora já sentimos um movimento contrário: as 
universidade e faculdades querem saber mais sobre o seguro educacional porque percebem 
cada vez mais que esse é um diferencial, para oferecer a seus alunos, que agrega valor à 
instituição. É uma valorização do estudante." Albatroz tem em sua carteira de clientes seis 
grande instituições de ensino de São Paulo. 
 
A superintendente de produtos de acidentes pessoais do Unibanco AIG, Aline Coropos, acredita 
que, "independentemente do setor de atuação de uma empresa, apresentar diferenciais que a 
destaquem da concorrência é um aspecto importante para o sucesso do negócio". Ela entende 
que, quando uma IES contrata um seguro do gênero, ela também ganha novas armas para 
vencer a concorrência. "Em um setor cada vez mais competitivo e exigente, a contratação do 
seguro escolar pode ser o fator decisivo, por exemplo, numa situação em que os pais ficam em 
dúvida entre duas instituições", argumenta a superintendente. 
 
O Unibanco AIG é líder de mercado. Possui atualmente uma carteira de clientes com 
aproximadamente 1.500 escolas (ensino fundamental, médio, superior e outros), somando um 
total superior a 500 mil alunos segurados. Segundo a superintendente, a contratação do 
Seguro Escolar Unibanco AIG é compulsória para os alunos e facultativa para professores e 
funcionários. "O investimento mensal da escola para um diferencial tão importante é baixo, em 
média R$ 1,70 por aluno", assegura a executiva. 
 
Em tempos atuais, a sociedade brasileira, calejada e acostumada a sobressaltos, tem cada vez 
mais certeza de que é melhor prevenir do que remediar.Com a assessoria técnica devida, os 
seguros educacionais de fato podem ser um bom negócio para estudantes, pais e 
mantenedores. 
 
SAIBA ALGUMAS DAS VANTAGENS AO CONTRATAR UM SEGURO EDUCACIONAL PARA A 
ESCOLA:  
� Garantia do recebimento das mensalidades;  
� Equilíbrio financeiro em sua carteira;  
� Não há desgaste entre os familiares dos alunos;  
� Diminuição das despesas judiciais;  
� Garantia do recebimento das mensalidades anualmente. 
 
PARA O ALUNO:  
� Garante o estudo até o final do colégio ou ciclo;  
� Ajuda a família a se reequilibrar financeiramente.   
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