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Apesar da crise, as escolas particulares registraram aumento nas matrículas para o ano letivo 
de 2009 no Estado de São Paulo. O ingresso de novos alunos já permite prever um 
crescimento de 2% este ano no setor, acima da média dos últimos dez anos, que foi de 1%, de 
acordo com o presidente do Sindicato dos Estabelecimentos de Ensino do Estado de São Paulo 
(Sieeesp), Benjamin Ribeiro da Silva. "Se o quadro atual se mantiver, podemos chegar a 3%", 
disse.  
 
Segundo ele, muitas escolas tiveram procura expressiva por novos alunos, em grande parte, 
advindos da rede pública. "Sou mantenedor e na minha escola o número de alunos cresceu 
15%". A inadimplência também caiu. No ano passado, apesar do agravamento da crise no 
último trimestre, o índice de inadimplentes fechou em ligeira baixa em relação a 2007. Em 
dezembro, o percentual acumulado de alunos inadimplentes era de 9,47% contra 9,68% do 
ano anterior. "São sinalizadores positivos e podem indicar que a crise não atingiu o setor".  
 
Balanço 
 
O sindicato, que representa 9,8 mil escolas dos ensinos fundamental e médio do estado, 
encerrou quinta-feira, em Sorocaba (SP), uma maratona para avaliar os efeitos da crise no 
setor. A diretoria fez contato com mais de 1.400 mantenedores e em todas as regionais, na 
capital e no interior, houve crescimento no número de alunos, segundo o presidente do 
sindicato. Ele recorda que o setor viveu uma crise muito forte entre os anos de 1996 e 2003. 
"Pagamos a conta lá atrás, agora estamos sentindo menos o aperto".  
 
O fator que pode interferir negativamente, este ano, segundo Silva, é um possível crescimento 
no desemprego. Isso porque a nova clientela do ensino privado, nos últimos anos, faz parte 
das classes C e D. São pessoas que tiveram aumento de renda e passaram a realizar o sonho 
de ter os filhos em escola particular, avalia o presidente do Sieeesp.  
 
"Por enquanto, o quadro é positivo, pois o índice de desemprego no estado ainda é o menor 
dos últimos 15 anos". O sindicato recomendou aos mantenedores cautela com os 
investimentos maiores. "É aconselhável esperar que o cenário fique mais claro, o que deve 
ocorre no início do segundo semestre". 
 
Fonte: Jornal do Commercio, Rio de Janeiro, 20, 21, 22, 23, 24 e 25 fev. 2009, 
Primeiro Caderno, A-15b.  


