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Especialistas do mercado dizem que a
longevidade da crise financeira vai determinar
uma possível recessão no setor de ensino
superior e recomendam cautela

Amarilis Bertachini

Muita atenção com a gestão
do caixa, cortar custos
que não prejudiquem
a qualidade do serviço

e fazer somente os investimentos es-
tritamente necessários para manter a
operação. Estas são algumas das reco-
mendações dos analistas do mercado
econômico e financeiro para as insti-
tuições de ensino superior enfrentarem
os próximos meses e usarem como
base na elaboração do planejamento de
negócios para 2009.

A crise, que até há pouco era apenas
financeira, começou a dar sinais na econo-
mia real de países europeus, preocupando
cada vez mais os empresários do mercado
nacional. O clima é de expectativa para
sentir como, e com que intensidade, ela
atingirá as empresas no Brasil.

"Todos estão esperando para ver como
as coisas vão se desenrolar. E o que está
congelando o país e congelando o mun-
do. Então, a saída é não fazer nenhuma
aventura ou nenhum investimento além
do que as pernas permitem, ou além do
que a empresa vai ter capacidade de hon-
rar", afirma Marco Gazel, sócio da M2
Investimentos, empresa especializada no
mercado financeiro.

Como o crescimento da economia
está sendo revisado para baixo, haverá

uma menor expansão de investimentos
e a dificuldade de crédito deverá chegar
ao consumidor final dos diferentes seg-
mentos da economia: das construtoras,
da indústria de vestuário e, também,
do setor de ensino. "As empresas de
ensino superior vão ter dificuldade
para conseguir novos recursos para
expansão e, ao mesmo tempo, vai ficar
mais difícil repassar créditos a seus
alunos. No caso das universidades,
é importante mencionar essa questão
porque grande parte do crédito efeti-
vo estava vindo de planos privados",
declara Guilherme de Morais Vicente,
chefe de análise da Nest Investimen-
tos, empresa de gestão de recursos.

Vicente se refere aos produtos de
crédito lançados especificamente para
atender aos alunos de ensino superior,
por meio dos quais o estudante paga o fi-
nanciamento no dobro de tempo do curso
e é financiado por um terceiro apresen-
tado pela instituição. Esse terceiro pode
ser um fundo de investimento, ou um
banco. "Grande parte dos alunos vinha
usando algum tipo de crédito, público,
como o ProUni (Programa Universidade
para Todos), ou privado", diz ele. Com
a escassez do crédito, deverá haver uma
redução na taxa de crescimento da oferta
de vagas pelas universidades.



Vicente acredita que não deverá
haver perdas econômicas para o setor;
só não acontecerá um crescimento
tão grande quanto era esperado. "No
mercado externo, há perdas porque lá
está havendo inadimplência. Aqui no
Brasil é diferente, porque tanto nas
empresas quanto nos bancos quem faz
empréstimo tem provisão maior do que
as perdas. Para gerar perda efetiva, a
inadimplência tem de ser maior do que a
provisão e isto não está acontecendo no
Brasil, nem de perto", afirma ele.

Outro diferencial desse segmento é
que ao mesmo tempo em que o ensino
superior é algo que pode ser postergado,
caso caia o nível de renda para alguns
alunos, há uma carência de mão-de-obra
qualificada no país e é justamente na
crise que os candidatos a um emprego
mais precisam se destacar por sua boa
formação. "A demanda ainda deve con-
tinuar pelo menos no mesmo patamar
observado em 2008, porque há carência
de mão-de-obra qualificada no Brasil",
afirma Alex Agostini, economista-chefe
da Austin Rating, agência de classifica-
ção de risco de crédito.

Mesmo quando desempregadas, as
pessoas priorizam a qualificação, porque
a dificuldade para conseguir um emprego
aumenta num momento de crise. Além
disso, nos últimos anos subiu o nível
de exigência de qualificação de mão-
de-obra, o que também contribuiu para
aumentar o número de faculdades no
país. Como o setor público não tem oferta
suficiente para suprir a demanda pelo
ensino superior, a procura pelos cursos
privados deve se manter. "É diferente dos

ensinos médio e fundamental em que a
pessoa, num momento de aperto, se a
esposa ou o marido perde o emprego, tira
as crianças da escola particular, coloca
no colégio público e, depois, quando
a situação melhorar, volta a colocar na
escola particular", compara Agostini. Ele
não acredita que o ensino superior possa
ser postergado. "Isso seria admitir que
você pode atrasar seu desenvolvimento
profissional e, hoje em dia, a competiti-
vidade é muito alta. As pessoas enxergam
a qualificação profissional como o cami-
nho mais curto para conseguirem uma
recolocação mais rápida no mercado de
trabalho", analisa. Esse aspecto deverá
sustentar a demanda e Agostini acredita
que para isso a pessoa é capaz até mesmo
de usar alguma reserva de capital, como
uma poupança, para custear o início de
um curso na esperança de, ao longo do
mesmo, conseguir um emprego e a partir
daí pagá-lo já com o novo salário.

"O aluno do setor privado hoje quer
se formar o mais rápido possível, porque
ele alimenta o sonho de que com o nível
superior ele vai poder fazer um concurso
público ou vai ter uma melhor aceitação
no mercado", declara Ricardo Araújo,
professor de finanças da Fundação Ge-
tulio Vargas (FGV).

Por outro lado, o aumento da dificul-
dade de acesso ao crédito pode impactar
no crescimento das empresas, principal-
mente se o cenário da economia se tornar
mais adverso, com piora nos níveis de
emprego e no crescimento de renda.
"A piora da economia tende a restringir
o crescimento da demanda por ensino
superior. A saída é esperar a melhora do
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mercado, e ficar com o pé no chão neste
momento em que o crédito está mais
caro. Isso serve tanto para as empresas de
capital aberto quanto para as de capital
fechado", avalia Kelly Trentin, analista
da corretora de valores SLW.

As instituições de ensino superior
que abriram capital e lançaram ações em
bolsa são as que estão mais visadas pelos
analistas neste momento de crise. Assim
como aconteceu com todos os segmentos,
as ações das empresas de ensino listadas
em bolsa despencaram nos últimos meses
(veja quadro na página anterior). Isso
não significa, necessariamente, problemas
operacionais ou financeiros para essas
companhias."Depende do que cada uma
fez: se segurou mais dinheiro em caixa, se
gastou mais, ou se está mais endividada.
Se a empresa abriu o capital e não gastou
todo o dinheiro, ela está numa situação
mais confortável para enfrentar a crise.
As que se endividaram estão menos pre-
paradas para crescer e, se aparecer uma
oportunidade de aquisição pela frente, elas
não terão como aproveitar essa chance de
adquirir uma empresa, com preço melhor.
No cenário adverso, quem está com di-
nheiro compra melhor", diz Kelly.

Este parece ser o caso da Anhanguera,
primeira empresa do setor de serviços
de ensino a fazer oferta pública inicial
de ações (IPO, sigla em inglês). Quan-
do abriu o capital, em março de 2007,
captou cerca de R$ 360 milhões, usou
os recursos para fazer diversas aquisi-
ções, voltou à bolsa para captar mais de
R$ 500 milhões em abril deste ano, foi
novamente às compras e deve terminar
o ano com o caixa positivo.

Segundo José Augusto Teixeira,
diretor de planejamento e relação com
investidores da Anhanguera, com a
aquisição da Rede de Ensino Luiz Flávio
Gomes (LFG), no início de outubro, a
empresa garantiu o resultado de 2008,

antecipou o prometido para 2009 e ainda
está com cerca de R$ 100 milhões em
caixa. "Com essa aquisição, garantimos
ao mercado os resultados financeiros e
operacionais esperados para 2008. Para
2009, essa própria aquisição nos deu
muito conforto, porque ela garantiu uma
margem grande em nossa operação para
quaisquer eventualidades, ou qualquer
repercussão na economia real, que essa
crise no mercado de capitais mundial
possa vir a causar, principalmente di-
reta, ou indiretamente, aos nossos alu-
nos". Teixeira revela ser provável que
a Anhanguera faça novas aquisições em
2009, mesmo já tendo cumprido a meta
estabelecida em seu planejamento.

Em uma análise geral do seg-
mento, Teixeira acredita que a
tendência de consolidação se
retraiu, os potenciais inves-

tidores estrangeiros se foram "por uns
bons anos" e os investidores financeiros
nacionais, que poderiam ajudar algumas
das empresas que não têm capital aberto
e que estão em dificuldades, também
não farão nada, porque estão cautelo-
sos no uso de seus caixas. Além disso,
o mercado olharia com desconfiança,
porque se no ambiente mais favorável
essas empresas não fizeram aquisições,
por que num ambiente desfavorável
começariam a fazê-las?

Na avaliação de André Biancarelli,
professor do Instituto de Economia da
Unicamp, historicamente a queda do
valor das ações não deveria afetar a
gestão das empresas, mas, na prática,
acaba influenciando. "Haja vista que as
aquisições tiveram uma desaceleração,
porque qualquer negociação que possa
representar ameaça de queda adicional
no valor das ações certamente vai fazer a
empresa pensar duas vezes antes de fazer
a aquisição", diz ele.

"Por enquanto é uma crise financeira.
Então, o fato de o valor da ação ter caído
pouco impacta no negócio. Se o valor
da ação cai, a empresa não é melhor
ou pior. Num mercado irracional como
este, não quer dizer que a empresa vai
deixar de pagar os funcionários", diz
Marco Gazel.

Também a fase de euforia de abertura
de capitais na bolsa acabou. "Isso tinha
muito a ver com o interesse do capital
estrangeiro pelo mercado brasileiro de
capitais em geral. Então, a primeira coisa
que eu diria é que não há, no horizonte
de curto prazo, nenhuma perspectiva de
novas aberturas de capital e que o movi-
mento de consolidação vai sofrer com o
efeito da crise", afirma Biancarelli.

Um caminho que já está sendo esco-
lhido por empresas de outros setores para
evitar que os valores das ações derretam
é o Programa de Recompra de Ações
(PRA). Na opinião de Armando de Santi
Filho, diretor financeiro e administra-
tivo da Trevisan Escola de Negócios e
consultor da Trevisan Consultores, as
instituições de ensino têm de pensar na
possibilidade de recomprar uma parte
pequena de suas ações para mostrar ao
mercado que têm confiança em seus ne-
gócios e evitar que os preços caiam ainda
mais. Nesse caso, quando o mercado
voltar ao normal, as empresas poderão
vender novamente as ações. "É uma for-
ma de elas se precaverem da depreciação
muito grande do valor", diz.

Segundo ele, as instituições de ensino
que fizeram IPO têm dinheiro em caixa.
"Dos balanços que vi, até junho, ainda
tinham disponibilidade financeira. Até
porque o processo de expansão delas não
terminou ainda. Quem abriu o capital está
crescendo agora. Elas estão capitalizadas,
mas não sei se vão reduzir o ritmo de ex-
pansão ou se vão continuar", analisa. "Do
ponto de vista econômico, elas têm tido

AS INSTITUIÇÕES DEVEM SE PREPARAR PARA UM POSSÍVEL
AUMENTO DA INADIMPLÊNCIA BUSCANDO MECANISMOS DE
FLEXIBILIZAÇÃO DO PAGAMENTO DAS MENSALIDADES



problemas, a rentabilidade não está muito
boa, mas, do ponto de vista de segurança
financeira, 2009 não vai ser muito proble-
mático para elas", acrescenta.

O
utro problema do setor que
pode ser agravado com a
crise é o risco de inadim-
plência e a desistência de

matrículas. Segundo Santi Filho, o
reflexo da crise na economia poderá
gerar atrasos de pagamentos, e alguns
cancelamentos de matrículas, em função
de eventuais problemas setoriais de de-
semprego que poderão atingir os pais dos
alunos ou os próprios alunos. Nesse caso,
ele aconselha os gestores a ficarem atentos
aos caixas das instituições no sentido de
procurarem negociar os atrasos e tentarem
reverter possíveis cancelamentos.

"As instituições devem se preparar
para um possível aumento da inadim-
plência buscando mecanismos para fle-
xibilizar o pagamento das mensalidades,
aumentando os prazos e diversificando os
meios de pagamento. Mas isso é apenas
uma maneira de minorar as conseqüên-
cias da crise, pois, dependendo de seu
tamanho, será quase impossível evitar
perdas", declara Ana Cristina Canettie-
ri, especialista em educação superior e
diretora-geral da Cadec - Consultores
Associados de Educação e Cultura,
empresa de gestão de projetos para ins-
tituições de educação superior.

Na opinião de Ana Cristina, as ins-
tituições devem fazer o planejamento
para 2009 com a perspectiva da cautela,
incluindo a revisão dos seus planos de
desenvolvimento institucional. "É preciso
estabelecer novas estratégias de cresci-
mento, tendo em conta o atual momento
de escassez do crédito e de alunos, estes já
minguados há mais tempo, especialmente
pela falta de concluintes do ensino médio,
que vêm decaindo ano a ano", diz ela.

Na verdade, mesmo com o déficit
educacional existente no país, é a lon-
gevidade da crise que vai determinar
o início, ou não, de uma recessão na
área de ensino superior. Quanto mais
a situação se prolongar, maiores serão
os impactos para todos os setores da
economia nacional.
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