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Em um momento de crise mundial, especialistas do setor de educação estão prevendo um 
ligeiro aumento nas taxas de inadimplência das universidades privadas em 2009. Se 
concretizada, esse sintoma representa a inversão da tendência de queda de 2008, que deve 
fechar em torno de 20% e 21% de maus pagadores, sobre um índice de 22,5% registrado em 
2007.  
 
Para diminuir o prejuízo anual de cerca de R$ 1,3 bilhão do setor, universidades como 
Mackenzie e a Rede Anhanguera ampliaram os departamentos de cobrança e conseguiram 
reduzir este índice para menos de 5%, conforme apurou o DCI. De acordo com o gerente 
financeiro do Mackenzie Argemiro Severino da Silva , dentro da instituição foi criado um 
departamento especializado em cobrar os alunos devedores. Nessa instituição, a inadimplência 
acumulada este ano é de 3,85% — número bem abaixo do contabilizado pelo mercado.  
 
"O motivo é simples: criamos uma cultura entre os alunos de que dever para o Mackenzie é 
algo desconfortável. Não temos constrangimentos em ligar nos celulares, no trabalho e na casa 
do aluno. Fazemos uma média de quatro ligações por mês ao aluno que está devendo. Temos 
uma equipe de sete pessoas treinadas somente para isso", afirmou Silva. 
 
Segundo o gerente financeiro, o Mackenzie tem 42 mil alunos e um tíquete médio de R$ 750. 
Apesar de a porcentagem de inadimplência ser 3,85% na média dos meses, em números 
absolutos o desfalque financeiro chega à casa do R$ 14,4 milhões ao ano. "Mas acredito que 
seja provável que, com o acirramento da crise americana, haja um ligeiro aumento no índice 
no fim do ano, mas nada ainda preocupante", estima Silva.  
 
Além da cobrança, o aluno é chamado a negociar com a instituição. Para isso, pode solicitar 
bolsa de estudo ou até parcelamento da dívida. "Quando vamos fazer a rematrícula do aluno, 
pela lei, este aluno tem de estar em dia com as mensalidades. Lógico que analisamos a 
situação financeira do cliente. Se existem dificuldades, temos renegociar para ele não ficar 
inadimplente. Mas se percebemos que a renegociação foi usada para postergar os prazos, ou 
até mesmo que não haja o comprimento do acordo, cancelamos o CPF após 90 dias, no 
Serviço de Proteção ao Crédito (SPC). Além disso, devemos fechar o ano de 2008 com 19,3 mil 
bolsistas, ante os 13 mil de 2007."  
 
Outro fator para a baixa inadimplência Silva credita à dificuldade do vestibular. "Temos uma 
seleção bem rigorosa. São 3.500 vagas por semestre. No vestibular de julho tivemos 17 mil 
candidatos e 21 mil no fim do ano passado. É difícil entrar; o aluno valoriza quando ele 
consegue e dificilmente ele vai deixar de pagar, mesmo com dificuldades", afirmou. Segundo 
Silva, a evasão é a última instância vista pelos alunos, pelo menos no caso da rede em que 
atua. "Acredito que somente quando a educação for uma prioridade do brasileiro haverá 
menos inadimplência. Hoje a educação deve ser a quinta ou sexta preocupação " concluiu. 
 
Liderança 
 
Do lado da líder do setor, a holding Anhanguera Educacional, formada pelos grupos LFG, 
Microlins e Anhanguera, a estratégia é um pouco diferente, mas também eficaz, pois a taxa 
caiu para 4,5%. A diferença é que a rede enfoca o incentivo ao pagamento antecipado. Na 
maioria dos casos, diz José Augusto Teixeira, diretor de Planejamento e Relacionamento com 
Investidores, os alunos têm 10% de desconto se pagam antes. Além de bolsas de estudo. Ele 
conta que a instituição trabalha com dois índices de inadimplência: atrasos e pagamentos 
perdidos. "O primeiro, tem média de 20% de alunos que atrasam alguma mensalidade no 
semestre. O segundo fica na casa de 4,5%". 
 
O diretor salienta ainda que há uma ação preventiva forte contra o calote. "O que se observa é 
que, no nosso público, a maioria dos alunos são os primeiros a freqüentar curso superior na 
sua família. Ao mesmo tempo esse aluno é bombardeado com propaganda e crédito fácil para 
ter mais prestações. Por isto fazemos um trabalho de marketing, como lembretes nas páginas 



da intranet e avisos dos professores e coordenadores, ao aluno, sobre o pagamento de 
mensalidade", explicou o executivo.  
 
"No caso de atraso, o aluno é incentivado a procurar o próprio coordenador do curso, ou ligar 
para o serviço de 0800, ou, na intranet, renegociar as mensalidades em atraso. Claro que 
temos o máximo de cuidado para que o aluno que atrasa não seja aquele que vá evadir-se e 
se tornar inadimplente. Neste caso, temos escritórios especializados em cobrança", contou 
Teixeira. 
 
Quanto à questão de bolsas de estudo, Teixeira não revelou os números exatos, mas disse: "A 
receita líquida por aluno é R$ 400 e a mensalidade média, R$ 500. Por este prisma, dá para se 
ter idéia de quantas bolsas totais ou parciais existem na instituição".  
 
Lei nº 9.870 
 
No âmbito do setor como um todo, o diretor executivo do Sindicato das Entidades 
Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado de São Paulo (Semesp), 
Rodrigo Capelato, põe a culpa a alta taxa de inadimplência na Lei nº 9.870, a chamada Lei do 
Calote, que não permite a aplicação de penalidades pedagógicas quando o aluno está 
inadimplente, até o fim do período letivo.  
 
Hermes Ferreira Figueiredo, presidente do Semesp diz que "a alta inadimplência ameaça a 
sustentabilidade financeira do setor responsável por mais de 74% das matrículas do ensino 
superior brasileiro. Apesar da redução verificada em 2007, o patamar da inadimplência 
continua altíssimo: desde 1999 está em torno de 20%", afirma. 
 
Capelato explica que a pesquisa realizada anualmente pela entidade detecta que, quando se 
consideram os devedores inadimplentes há menos de 30 dias, o número cai para 10% e chega 
a 6,8% quando considerados os de acima de 90 dias. "É preocupante, se comparado com 
outros setores. Nossos maiores concorrentes são a telefonia e lojas como Casas Bahia ", 
ironiza. Procuradas pela reportagem, Unip/Objetivo e Estácio de Sá não quiseram se 
pronunciar sobre o assunto. 
 
Fonte: DCI, São Paulo, 18, 19 e 20 out. 2008, Empresas & Negócios, p. B2. 


