
pesar das declarações olimis-
tas por parte do governo, não
há como negar que a crise eco-
nômica mundial, que se mani-

festa de maneira intensa desde setembro
de 2008, já afeta diversos setores produti-
vos do Brasil. Logo no início, o comércio
exterior foi prejudicado com a alta do dó-
lar, e o credito fácil ao qual os brasileiros
estavam acostumados se apertou, dificul-
tando as vendas, principalmente, de bens
duráveis, corno imóveis e automóveis.
Outro fator que preocupa é o desempre-
go, sentido especialmente na indústria.
Só em dezembro de 2008, de acordo com
dados divulgados pelo Cadastro Geral
de Empregados e Desempregados do
Ministério do Trabalho, 654,9 mil vagas

foram fechadas, mais do que o dobro de
2007, quando houve 319,4 mil demissões.

As projeções de crescimento para o
país em 2009 também não são nada oti-
mistas. Economistas do Banco Central
prevêem um aumento de apenas 2% para
o Produto Interno Bruto (PIB), saldo co-
mercial próximo de zero e taxa de desem-
prego podendo chegar a 9%. Coro tantos
pontos desfavoráveis, é certo que, de al-
guma forma, o setor de educação priva-
da também seja prejudicado e, neste mo-
mento, cautela com gastos desnecessários,
acompanhamento minucioso do planeja-
mento financeiro e foco na qualidade de
ensino são algumas atitudes que o gestor
pode tomar para não sentir os efeitos da
turbulência dos mercados.

O coordenador de desenvolvimen-
to humano da Escola de Negócios da
Partner Consulting, Júlio Valim, acre-
dita que as instituições não devem per-
der alunos, mas vê o resfriamento no se-
tor como inevitável. "As pessoas ficaram
mais cautelosas na hora de mudar o fi-
lho da escola pública para a particular. O
preço será determinante para a escolha,
mas mesmo assim, é um setor que sen-
tirá menos do que outros segmentos da
economia". Para o ex-rninislro da edu-
cação e diretor de ensino a distância da
Inteligência Educacional e Sistemas de
Ensino (IESDE), Carlos Alberto Chiarelli,
a educação é uma área onde a aplicação
de recursos é quase sempre preservada.
"E possível que os consumidores cortem
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outros gastos para manter a educação.
Por isso, qualidade é muito importante
no momento".

Essa opinião é corroborada por Carlos
Eduardo Ferrari, diretor de marketing do
Pueri Domus Escolas Associadas, insti-
tuição que não sentiu impacto nas ma-
trículas com a crise financeira. "Mesmo
sofrendo com a diminuição da renda lá-
tniliar, a classe média, público-alvo da
maioria das escolas particulares, valori-
za o ensino de qualidade e deve se com-
prometer na redução de custos em outras
despesas". Ferrari prevê alguma dificul-
dade apenas se a crise se prolongar por
mais tempo do que o esperado. A maior
parte dos analistas, porém, acredita que
o cenário deva começar a melhorar no se-
gundo semestre. "O mantenedor pode se
antecipar fazendo uma análise do perfil
das famílias, entendendo quais serão di-
retamente prejudicadas com o desempre-
go e, a partir disso, criar estratégias para
recompor o faturamento".

Público fiel e comprometido com a
qualidade de ensino também é o argu-
mento do diretor do Sistema Anglo de
Ensino, Guilherme Faíguenboim, para
manter o otimismo no mercado de ensi-
no particular. Porém, a rede sentiu uma
pequena queda nas matrículas em 2009
e não conseguiu reajustar o preço como
gostaria. "Não repassamos o valor total
da inflação, tanto nós como os concor-
rentes. Fizemos um reajuste de 5%, en-
quanto o correto seria em torno de 10%.
É impossível passar ileso por essa situa-
ção; de uma forma ou de outra, o nosso
segmento será afetado". A principal ati-
tude do grupo, segundo o diretor, é não
afrouxar na qualidade. "Nesse momen-
to, não adianta tentar competir com ou-
tros nichos. Devemos ser fiéis ao máximo
à proposta pedagógica". Já o presiden-
te da Federação Nacional das Escolas
Particulares (Fenep), José Augusto de
Mattos Lourenço, diz que o setor ain-
da não sentiu os impactos da crise, mas
que pode sofrer com a inadimplência, por
causa do desemprego.

Na esfera pública, o Ministro da
Educação, Fernando Haddad, afirmou
que os investimentos em educação se-
rão preservados. "Temos uma dívida edu-
cacional com o povo brasileiro c vamos
investir nesse setor em qualquer épo-

ca", reiterou em entrevista concedida
em dezembro do ano passado ao progra-
ma Bom Dia Ministro, da Secretaria de
Imprensa da Presidência da República e
da Radiobrás. Porém, o orçamento do se-
tor para 2009 que, inicialmente, era de RS
48 bilhões, íécbou em RS 40 bilhões. "Se
no segundo semestre famílias não conse-
guirem se adequar pode haver uma mi-
gração para o ensino público. E isso será
um problema grave caso ocorra em gran-
de escala", alerta Júlio Valim.

Para evitar a evasão c manter a saúde fi-
nanceira, ter uma definição bastante cla-
ra do público-alvo da escola é uma estra-
tégia fundamental, di/ o consultor da
Resultado Consultoria de Marketing e
Vendas, Júlio Sampaio. "Uma escola si-
tuada em um bairro mais popular, mes-
mo privada, tem um público diferente
da escola que está em um bairro nobre.
Se em uma dessas a maioria dos alunos
são filhos de funcionários de uma fábri-
ca que está demitindo, por exemplo, exis-
tem necessidades diferentes. Por isso, a
aproximação da direção tom as famí-
lias é muito importante". De acordo com
o consultor, um momento de turbulência
pode ser essencial para fidelizar o cliente.
" Se você acompanha aquela família e ob-
serva as dificuldades, pode flexibilizar o
pagamento ou praticar um preço menor
neste momento, concedendo uma bolsa
de estudos temporária. Você conquista o
pai pela maneira como o atendeu".

Entretanto, Júlio Sampaio alerta que
a prática de um preço mais baixo não de-
ve ser realizada de forma generalista, so-
mente em casos muito graves e pontuais.
Ou seja, é preciso ser flexível, mas de for-
ma dirigida. "Baixar mensalidade não é o
caminho. Se abrir essa condição para to-
dos, vira uma guerra de preço e diminui
a percepção de valor para o cliente, e a es-
tratégia nesse momento deve ser o con-
trário, agregar valor". Cuidar mais do que
nunca do atendimento, valorizar a equi-
pe de professores e funcionários c fazer
investimentos em tecnologia são formas
de valorizar o serviço. "Coisas simples
também chamam a atenção. A limpe/a,
um ambiente agradável, um vaso de flo-
res, bom tratamento, enfim, são detalhes
que transmitem essa percepção. São ati-

tudes que não aumentam o custo, mas
que garantem a certeza de que ele está fa-
zendo um pagamento justo pelo serviço",
ressalta Sampaio.

Liderança é outro fator imprescindí-
vel para a escola superar eventuais turbu-
lências financeiras. "Isso envolve todos os
funcionários em um clima de qualidade
e de foco em um objetivo, não somente
na sobrevivência da instituição", reitera
o consultor da Resultado. Portanto, nada
de se aniecipar à crise. "Isso prejudica o
negócio e, aí sim, cria uma condição ruim
para a empresa. Crise não é necessaria-
mente ruim", lembra Júlio Sámpaio. Para
a coordenadora da pós-graduação em
Gestão Educacional da Trevisan Escola
de Negócios, Fátima Menezes, as escolas
devem planejar suas despesas prevendo a
possibilidade de redução de receita a par-
tir de julho. "A continuação da crise por
mais de meio ano deverá reduzir o núme-
ro de alunos".

O critério de escolha da escola pela
família c outro fator que pode se modi-
ficar. "Apesar de prezarem pela qualida-
de, o preço c o local da escola, para eco-
nomizar com transporte, serão levados
em conta. A família também vai conside-
rar as atividades que a instituição ofere-
ce c que não precisará contratar fora, co-
mo língua estrangeira, por exemplo. No
Ensino Médio, a escolha será pragmática:
qual irá preparar melhor para o vestibu-
lar", explica Fátima.

Escolas de redes tradicionais fecharam
as portas em 2008 por conta de um pro-
blema comum e que assombra o setor de
educação privada: a inadimplência. Um
exemplo é o Colégio Nossa Senhora de
Loreto, em São Paulo. Fundado em 1953
e mantido pela entidade católica Sagrada
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Família de Bordeaux, a instituição não
continuou as atividades em 2009 pelos
altos índices de devedores. A direção não
quis conceder entrevistas a respeito do as-
sunto, mas confirmou o a causa do encer-
ramento.

Um Estado fortemente atingido pelo
problema é o Ceará. De 2007 para 2008,
410 unidades de ensino particular para-
ram de funcionar, 196 somente na ca-
pital. Fortaleza. Existem aproximada-
mente 3.670 escolas privadas no Estado
que passam por um momento delicado.
Segundo o presidente do Sindicato das
Escolas Parliculares do Ceará (Sinepe-
CE), Airton de Almeida Oliveira, o fecha-
mento de escolas e postos de trabalho na
área não é exclusividade: "existe uma on-
da cm todo o país". A alta inadimplência,
de acordo com o presidente, tem explica-
ção: a Lei n° 9.870/99, que "afrouxa" na
cobrança de mensalidades vencidas, obri-
ga a escola a manter o serviço e não reter
nenhum tipo de documento do aluno.

No setor, a medida é conhecida como
Lei do Caloíe. "A lei diz, de maneira subli-
minar, que as escolas são obrigadas a pres-
tar o serviço. Em contrapartida, a escola
não tem nenhum tipo de garantia. A lei
é unilateral, e isso tem causado um dese-
quilíbrio enorme no segmento. O contra-
tante fica com uma possibilidade de con-
forto muito grande", destaca Airton. Já o
presidente do Sincpc no Paraná, Ademar
Pereira, acredita que a lei favorece os de-
sonestos. "A família que tem dificuldades
e é bem intencionada não fica devendo,
procura a escola e negocia. A flexibilida-
de é uma realidade, não conheço escolas

que queiram perder alunos. A lei do calo-
le protege quem c mau pagador".

Outro complicador, diz Airton, é
a alta carga tributária. "As escolas pa-
gam muitos impostos, o que tem con-
tribuído na decisão de fechar as portas".
Historicamente, destaca Ademar Pereira,
o setor já trabalha com um custo fixo
muito alto. "Sempre estamos no limite.
O ponto de equilíbrio é difícil de alcan-
çar. Cerca de 70% do custo em uma escola
são impostos, encargos e folhas de paga-
mento. Por isso, c uma empresa q ue exige
um nível de endividamento baixo e que
trabalha com um fluxo de caixa bastan-
te controlado".

Na hora de enfrentar a inadimplên-
cia, o ideal é que a escola estude os pro-
blemas caso a caso e os resolva individu-
almente, para que eles não virem uma
bola de neve que venha a comprome-
ter o bom funcionamento da institui-
ção. "Existe uma solução individualizada
para esse que, infelizmente, é o grande
problema das instituições de ensino. Ás
escolas têm de ser gerenciadas como em-
presas de serviços. Muitas não tiveram
condições de modificar sua estrutura e
podem não dar conta da realidade atu-
al", frisa Fátima Menezes. Júlio Valim,
da Partner Consulting, orienta que as ne-
gociações devem ser feitas de forma ami-
gável. "Enrijecer na cobrança pode lazer
com que se perca ainda mais. O caminho
é conversar".

Para Carlos Eduardo Ferrari, da Pueri
Domus, é necessário diferenciar inadim-
plência e atraso no pagamento. "Após au-
sência do pagamento em 30 dias, o con-

sumidor é inadimplente. A Confederação
Nacional dos estabelecimentos de Ensino
preconiza que se deixe de lado a passivi-
dade e se passe a agir com base em meios
possíveis, para que o consumidor enten-
da que dever é desvantagem, não bene-
fício". Segundo Carlos, bônus, sorteios de
brindes e privilégios nas negociações são
estratégias válidas. "Desenhar ações de
incentivo à adimplência também é fun-
damental".

O nível de desemprego mais alto pa-
ra 2009, além de ter relação direta com
a inadimplência, a princípio pode assus-
tar quem trabalha com educação. Isso
porque além dos dados oficiais divulga-
dos pelo governo, pesquisas de consulto-
rias como a Hewitt Associates indica que
mais de 70% das empresas do Brasil de-
vem congelar as contratações neste ano e
20% planejam reduzir promoções. Com
essa contingência, o alerta da consulto-
ra da Hewitt, Patrícia Hanai, é para que
o gestor não tome medidas precipitadas.
"Agora não é hora de ter visão de curto
e curtíssimo prazo. Mesmo com a crise,
eventuais demissões devem ser estuda-
das minuciosamente, e dentro do cresci-
mento".

A recomendação dos especialistas é
continuar com investimentos, mas fa-
zer um planejamento detalhado a fím de
segurar as despesas de final do ano com
13° e ferias. "Não compre o desnecessário
e, se tiver condições, não deixe para pa-
gar a prazo o que pode ser quitado à vista.
Corno as mensalidades são fixas e algu-
mas vagas podem ser perder no segun-
do semestre, junte todo mês um dinhei-
ro para fazer frente às despesas no fim do
ano. Se não, certamente, a escola pode
ter problemas com fluxo de caixa", orien-
ta Ademar Pereira, do Sinepe-PR.

O aviso de que uma grande turbulência
financeira estava para chegar foi quan-
do o mundo tomou conhecimento da on-
da de calotes no mercado imobiliário dos
Estados Unidos. Logo as bolsas no mun-
do todo despencaram, moedas se desva-
lorizaram e diversas regiões já enfrentam
ondas de desemprego, freio na produção
industrial, diminuição na perspectiva de
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crescimento do Produto Interno Bruto e
recessão. Alguns países, como a Islândia,
enfrentam a crise mais grave de todos os
tempos. Naquele país, os três bancos que-
braram, a coroa, moeda do país, perdeu
todo o valor e o sistema financeiro parou
de funcionar. Isso considerando que, em
2007, a Islândia foi tida pela Organização
das Nações Unidas como o país com o
melhor nível de vida no mundo.

E por que o problema econômico
americano afetou todo o mundo? Além
da globalização e da forca econômica
dos EUA, o professor doutor e PHD em
administração da Fundação Instituto
de Administração (FIA), Adalberto
Fischmann, explica que a crise ocorreu
pelo excesso de liquidez no mercado.
"Havia muito dinheiro sem haver um
correspondente para os ativos reais. E,
em um mundo globalizado e interliga-
do, todo o sistema econômico é puxado
para baixo", explica. Portanto, segun-
do Júlio Vallim, da Partner Consulting,
a crise imobiliária americana foi a go-
ta d'água. "Era um copo que já estava
bem cheio. Os EUA enfrentam grandes
dcficits em outros setores, dívida inter-
na grande e inadimplência cm outros
setores da economia. No mundo, isso
também já é bem visível. Muitos paí-
ses estão com o sistema previdenciá-
rio quebrado, entre eles a França, que
já aumentou o tempo de aposentadoria.
Foi uma soma de fatores".

O tempo que a turbulência irá du-
rar, ainda não se sabe. A maior parte
dos analistas prevê uma melhora a par-
tir do segundo semestre de 2009, outros
acreditam que o pior ainda está por vir
e que deve durar, pelo menos, três anos.
"É um problema grave, muito maior do
que é colocado pelo governo no Brasil",
ressalta Adalberto. A relativa melho-
ra dos mercados financeiros, de acordo
com o professor da FIA, não é um indi-
cador consistente. "Essa oscilação é ab-
solutamente normal no mercado, não
tem relação com a melhora da econo-
mia, c sim reflexo de determinadas re-
ações e decisões políticas".

Segundo Adalberto, o Brasil tam-
bém será fortemente afetado pela cri-
se em diversos setores da economia,
desde atividades de turismo e trans-
porte aéreo até a produção de com mo-

dities. A vantagem brasileira, que nos de dependência muito grande com ou-
torna menos vulneráveis, é o merca-
do interno forte. "Não temos necessi-
dade de depender de fluxos interna-
cionais. Enquanto isso, países como a
Espanha, por exemplo, tem um nível

trás economias. Aqui, o mercado do-
méstico é capaz de trazer um equilí-
brio mínimo para a sustentação das
empresas".'
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