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Proliferação de
faculdades fez
cair os preços

Negócio na
periferia exige
diferenciais

Cursos de curta duração e liga-
dos às áreas de tecnologia e ges-
tão são os mais procurados pelos
estudantes de menor poder aqui-
sitivo. A intenção é obter rapida-
mente qualificação profissional
e melhorar o salário.

“Esse estrato da população
que num primeiro momento
comprou bens de consumo an-
tes inacessíveis entendeu que pa-
ra ascender socialmente é preci-
so estudar para fazer mais ren-
da”, afirma o diretor executivo
de marketing do Grupo Educa-

cional Estácio, Pedro Graça.
Pesquisa do Sindicato das En-

tidades de Ensino Superior no
Estado de São Paulo (Semesp)
com as 500 maiores empresas

do Estado mostra que 86% dos
jovens empregados recém con-
tratados se formaram em esco-
las privadas de ensino superior.
Desse grupo, 72% tiveram altera-

ção de salário após a conclusão
do curso, com um aumento mé-
dio de 55% nos vencimentos.

Segundo Rodrigo Capelato, di-
retor executivo do Semesp, 35%

dos recém formados mudaram
de empresa após a conclusão do
curso e 58% mudaram de cargo.

Renato Meirelles, sócio dire-
tor do instituto Data Popular,
lembra que cada ano de estudo
acrescenta 15% a mais no salário
para as pessoas da mesma idade,
segundo pesquisa do IBGE. Ele
aponta também outro dado rele-
vante que solidifica a ascensão
das classes de menor renda: 72%
dos jovens de classe D estudam
mais que os seus pais.

Filho de pai aposentado que
trabalha como mestre de obra e
mãe dona de casa, Edinaldo Oli-
veira Santiago, de 39 anos, cursa
o 7º semestre de engenharia am-
biental numa faculdade particu-
lar e é retrato fiel de que com
maior escolaridade a ascensão
social se consolida.

Depois de quase 15 anos longe
da escola, Santiago recomeçou
os a faculdade em janeiro de
2008. Com segundo grau em téc-

nico de edificações, ele traba-
lhou por 16 anos na Sabesp, onde
ganhava até um mês atrás R$ 2,2
mil na área de tratamento de
efluentes.

“Faz dois meses que decidi mu-
dar de emprego. Fiz cadastros
online e mandei os currículos”,
conta. Uma semana após o cadas-
tramento, as novas oportunida-
des de emprego apareceram. Ao
todo foram dez com ofertas me-
lhores de salário.

O estudante optou pela vaga
em multinacional que só o con-
tratou pelo salário de R$ 3,8 mil
pelo fato de ele estar cursando
engenharia ambiental e traba-
lhar na área há bastante tempo.
“Voltar a estudar foi a decisão
mais acertada que tomei. Além
disso, passei a ver que eu tinha
mais possibilidades”, diz Santia-
go. Quando concluir o curso de
engenharia, ele acredita que o
seu salário pode chegar a R$ 6
mil ou R$ 7 mil. /M.C.

Classe D já é o dobro
da A nas universidades
Em apenas sete anos, número de estudantes da classe D se multiplicou
por cinco e soma hoje 887,4 mil, ante 423,4 mil pertencentes à classe A

Formação superior garante renda melhor
LEONARDO SOARES/AE

O número de universidades par-
ticulares cresceu 55% entre 2002
e 2009 no País, segundo o Sindi-
cato das Entidades de Ensino Su-
perior no Estado de São Paulo
(Semesp) Com a maior concor-
rência, o valor médio das mensa-
lidades cobradas diminuiu 26%
no período. Hoje, com cerca de
R$ 200 é possível pagar a mensa-
lidade do ensino superior de um
curso a distância.

“A educação virou um negócio
a partir de 1996”, afirma o dire-
tor executivo do Semesp, Rodri-
go Capelato. Foi naquele ano
que o governo reconheceu que
sozinho não conseguiria expan-
dir a oferta de cursos de ensino
superior e convocou a iniciativa
privada para entrar nesse merca-
do. Isto é, a legislação foi altera-
da e passou a ser permitido que
empresas com fins lucrativos
atuassem no ensino superior.

O economista traça dois mo-
mentos distintos do perfil so-
cioeconômico dos universitá-
rios. Até 2003, a maioria dos estu-
dantes pertencia às classes A e B.
De 2003 a 2010, houve o avanço
da classes C e D, especialmente
nos últimos dois anos, com o au-
mento do salário mínimo e a as-
censão das camadas que for-
mam a base da pirâmide social.

Há 40 anos no mercado, o Gru-
po Educacional Estácio, cujo fo-
co são estudantes de baixa ren-
da, sentiu maior impulso nos ne-
gócios a partir de 2000, diz Pe-
dro Graça, diretor executivo de
marketing. O grupo mantém 72
unidades de ensino superior em
36 cidades, com 30 mil alunos.

Graça cita dois indicadores
que confirmam o avanço da clas-
se D entre os alunos do grupo. O
primeiro é o aumento da idade
média dos estudantes. Por per-
tencerem a um estrato social de
menor renda, eles interrompem
os estudos para começar a traba-
lhar ainda muito jovens e retor-
nam à escola mais tarde. Outro
indicador que reforça essa per-
cepção é o aumento do número
de alunos egressos de escola pú-
blica, que apresentam déficit de
aprendizagem. /M.C.

Eles não têm formação universi-
tária nem cursos de especializa-
ção. Dois empreendedores da
baixa renda com negócios volta-
dos para esse estrato social e
uma usuária de cartão de crédito
conseguiram entreter por quase
duas horas uma plateia com cer-
ca de 150 executivos durante um
congresso sobre mercado emer-
gentes em São Paulo.

Genilda Perugine Teixeira, de
48 anos, é dona do mercadinho
G&G, em Santo Amaro, que acei-
ta tanto cartão de crédito como
fiado. Há oito anos, ela ficou de-
sempregada e resolveu abrir o ne-
gócio na garagem da sogra, na vi-
zinhança de uma favela. “Na fave-
la tem muita gente e eles com-
pram bastante”, disse. Ela não te-
me vender fiado já que, quando o
freguês deixa de pagar, o comen-
tário corre solto na vizinhança.

Também é a confiança que faz
com que Adriana Martins, de 24
anos, empreste seus cartões de
crédito para que amigos, conhe-
cidos e parentes comprem a pra-
zo usando o seu nome. “E nunca
levei calote.” Entre cartões de lo-
jas e bancos, Adriana possui 13
plásticos que somam limite de
R$ 12 mil, cifra muito superior à
sua renda mensal de R$ 1,6 mil.

Hoje, dez pessoas usam seus
cartões. Ela relata que tem tudo
anotado numa planilha. “Tenho
talento para administrar crédi-
to”, ressaltando que não cobra
nenhuma comissão por isso,
mas rateia entre os usuários a
anuidade do cartão.

Faz dois anos que o casal de
cabeleireiros Jorge Luiz Bispo
de Souza, de 41 anos, e Fátima
Patrícia Silva Bispo, de 30 anos,
decidiram fechar o salão que fun-
cionava em Moema, bairro no-
bre da capital paulista, e ficar ape-
nas com o de Piraporinha, na pe-
riferia de Santo Amaro. “Nos
bairros nobres as pessoas pe-
dem mais descontos e é difícil de
vender. Na periferia, o pessoal
mete a mão no bolso sem dó”,
conta Patricia. Ela diz ainda que
o faturamento do salão de perife-
ria chega a ser o triplo do localiza-
do em bairro chique. / M.C.

Salto. Com ingresso na universidade o salário de Santiago foi de R$ 2,2 mil para R$ 3,8 mil

Estudos mostram que
72% daqueles que
concluem a universidade
têm acréscimo médio de
55% no salário
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Márcia De Chiara

A classe D já passou a classe A
no número total de estudan-
tes nas universidades brasilei-
ras públicas e privadas. Em
2002, havia 180 mil alunos da
classe D no ensino superior.
Sete anos depois, em 2009,
eles eram quase cinco vezes
mais e somavam 887,4 mil. Em
contrapartida, o total de estu-
dantes do estrato mais rico
caiu pela metade no período,
de 885,6 mil para 423, 4 mil. Os
dados fazem parte de um estu-
do do instituto Data Popular.

“Cerca de 100 mil estudantes
da classe D ingressaram a cada
ano nas faculdades brasileiras
entre 2002 e 2009, e hoje temos
a primeira geração de universitá-
rios desse estrato social”, obser-
va Renato Meirelles, sócio dire-
tor do instituto e responsável pe-
lo estudo.

Essa mudança de perfil deve,
segundo ele, ter impactos no
mercado de consumo a médio
prazo. Com maior nível de esco-
laridade, essa população, que é a
grande massa consumidora do
País, deve se tornar mais exigen-
te na hora de ir às compras.

O estudo, feito a partir dos da-
dos da Pesquisa Nacional por
Amostra de Domicílios (Pnad)
do Instituto Brasileiro de Geo-
grafia e Estatística (IBGE), reve-
la também que as classes C e D
respondem atualmente por
72,4% dos estudantes universitá-
rios. Em 2002, a participação
dos estudantes desses dois estra-
tos sociais somavam 45,3%.

São considerados estudantes
de classe D aqueles com renda
mensal familiar entre um e três
salários mínimos (de R$ 510 a R$
1.530). Os estudantes da classe C
têm rendimento familiar entre

três e dez salários mínimos. Já na
classe A, a renda é acima de 20
salário mínimos (R$ 10.200).

A melhoria da condição finan-
ceira que permitiu inicialmente
a compra do primeiro carro zero
e do celular aos brasileiros de me-
nor renda também abriu cami-
nho para que eles tivesse acesso
ao ensino superior. Pesquisa do
Programa de Administração de
Varejo (Provar) da Fundação
Instituto de Administração
(FIA), que mede a intenção de
compra dos consumidores por
classe social, revela que subiu de
15%, no terceiro trimestre, para
17%, neste trimestre, a capacida-
de de gasto com educação em re-
lação à renda da classe C.

Além da renda maior, Meirel-
les ressalta outros fatores que
provocaram essa mudança de
perfil socioeconômico dos uni-
versitários. Um deles é a univer-
salização do ensino de segundo
grau. Também contribuíram as
bolsas de estudo do Programa
Universidade para Todos (ProU-
ni) e a proliferação de universida-
des particulares.

Text Box
Fonte: O Estado de S.Paulo, São Paulo, 29 nov 2010, Economia, p. B9.




