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A situação financeira das universidades particulares levou entidades representativas do setor a 
solicitarem ajuda ao Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social (BNDES). Com 
argumentos como a representação de 1% do Produto Interno Bruto (PIB) do País, o 
faturamento anual de R$ 24 bilhões e a geração de 380 mil empregos, as instituições tentam 
sensibilizar o governo a respeito de sua importância para o Brasil. "Somos responsáveis por 
proporcionar estudos a 75% dos alunos matriculados em cursos superiores. Esse pedido de 
financiamento não é um favor. Outros segmentos estão sendo atendidos", afirma o presidente 
da Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior no Estado 
de São Paulo (Semesp), Hermes Ferreira Figueiredo.  
 
O desequilíbrio financeiro do setor não é novo. "Foi acentuado com a institucionalização do 
calote", afirma, referindo-se à legislação que impede que escolas particulares proíbam a 
frequência de alunos inadimplentes durante o ano letivo. "No final do ano, somos obrigadas a 
realizar acordos", diz, acrescentando que em 2007, a taxa de inadimplência do setor chegou a 
23,2%.  
 
A piora deste quadro de dificuldades foi prevista nos vestibulares realizados no último 
trimestre de 2008. No período, as instituições sentiram uma redução entre 25% e 30% nas 
matrículas, levando a dificuldades para pagar salários e aluguéis. "Há custos que não 
dependem do número de alunos."  
 
Na opinião de Fernandes, a solução do problema passa pela criação de linhas de crédito para 
alunos. Dados apresentados pelas entidades dão conta de que atualmente, apenas 5,5% dos 
estudantes matriculados no ensino superior privado têm algum tipo de financiamento, sendo 
que 21,5% das linhas são oferecidas pelas próprias instituições de ensino, o que teria 
comprometido o capital de giro e a capacidade de investimento.  
 
Por isso, o programa solicitado ao BNDES pede o financiamento tanto de instituições como de 
alunos. De acordo com a assessoria de imprensa do banco, está sendo estudado um programa 
destinado a investimentos. O acesso deve ser dado com base em padrões medidos pelo 
Ministério da Educação. 
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