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● A estudante Luciana Cruz Sil-
va, de 25 anos, que cursa o tercei-
ro semestre de Direito na UMC,
buscou saídas para conseguir
pagar a mensalidade da
faculdade. Com um salá-
rio de R$ 1,3 mil como
auxiliar de marketing, ela
teve dificuldade para de-
sembolsar R$ 938,53 por
mês com o curso, comprar
os livros exigidos e ain-
da se manter.

“Tive de buscar al-
ternativas.” No come-
ço foi mais difícil por-
que ela não tinha com-
pletado um ano de
casa em seu empre-

go. Por isso, Luciana não podia
usufruir da bolsa oferecida pela
empresa para custear a mensali-
dade. A alternativa encontrada
foi se filiar a uma ONG que subsi-
dia parte dos estudos. “Se não
tivesse buscado essa ONG, tal-
vez não estaria estudando”, diz.

Hoje, um ano e meio depois, a
sua situação melhorou. Atual-

mente, combinando a ajuda
oferecida pela empresa e a
bolsa dada pela ONG, ela gas-
ta R$ 275 com a mensalida-
de do curso.

Filha de um mecânico
com uma dona de casa,

Luciana foi a primeira
dos cinco irmãos a

cursar uma faculda-
de. Seus irmãos se
casaram cedo e
tiveram como obje-
tivo formar uma
família.

● Trajetória
Ernesto Haberkorn, fundador da Tot-
vs, lançou recentemente o livro ‘Dicas
de como chegar lá’, em que apresenta
sua trajetória, ao criar a maior empre-
sa de software da América Latina, e
faz recomendações para melhorar a
qualidade de vida, principalmente de
jovens empreendedores. Haberkorn
tem feito palestras gratuitas sobre o
livro, para divulgar os cinco pilares da
vida saudável: natureza, esporte, traba-
lho, amor e saúde (Netas). No livro, ele
define 10 princípios para viver bem.

● Inovação
As inscrições no Prêmio Nacional de
Inovação cresceram 106% neste ano.
Foram 2.022 projetos inscritos. Eles
concorrem a R$ 900 mil pré-aprova-
dos no Edital Senai Sesi de Inovação.
O Nordeste liderou as inscrições, com
442 projetos, seguido do Sudeste
(413) e Sul (363). Os 12 vencedores
serão conhecidos em maio de 2014.

Apesar de ter crescido a procu-
ra por educação privada, espe-
cialmente por parte da nova
classe média, não houve um au-
mento da inadimplência nas es-
colas e universidades particula-
res. “Neste ano esperávamos
uma inadimplência maior, mas
ela se reduziu”, diz o vice-presi-

dente do Sindicato dos Estabe-
lecimentos de Ensino no Esta-
do de São Paulo (Sieeesp), José
Augusto de Mattos Lourenço.

A entidade que representa 10
mil colégios particulares no Es-
tado de São Paulo registrou ina-
dimplência de 7,6% das mensali-
dades a receber em outubro des-
te ano, ante 7,9% em setembro e
7,8% em outubro de 2012. Em
agosto deste ano, o índice de ca-
lote estava em 8,15%.

Movimento semelhante foi
registrado entre as faculdades
particulares. Pesquisa feita pe-
lo Sindicato das Entidades Man-

tenedoras de Estabelecimen-
tos de Ensino Superior no Esta-
do de São Paulo (Semesp) mos-
tra que os atraso no pagamento
das mensalidades superior a 90
dias em todo o País, que estava
8,46% em 2011, encerrou o ano
passado em 8,43%. A entidade
realiza pesquisa sobre a inadim-

plência apenas anualmente,
por isso o último dado disponí-
vel é de 2012.

De acordo com a direção do
Semesp, essa relativa estabilida-
de do índice de calote dos alu-
nos reflete não só o aperfeiçoa-
mento da gestão de cobrança
das instituições, mas, principal-

mente, o crescimento do uso do
Fundo de Financiamento Estu-
dantil (Fies), programa do Mi-
nistério da Educação destinado
a financiar estudantes de cur-
sos de graduação.

Lourenço diz que, com a for-
te entrada da nova classe média
em escolas particulares, a ex-
pectativa dos donos de colégios
particulares era que a inadim-
plência aumentasse. “Mas não
foi isso que se viu. Achamos até
estranho: a inadimplência está
abaixo da média histórica”, diz
o vice-presidente. Isso signifi-
ca, segundo ele, que as pessoas
estão com mais renda ou que a
nova classe média está buscan-
do alternativas, como um traba-
lho extra, para não atrasar o pa-
gamento da escola dos filhos.

De acordo com a pesquisa da
Vagas sobre pessoas que bus-
cam trabalho temporário neste
fim de ano para saldar dívidas,
incluindo nesse rol despesas

com educação, a maior parte
das dívidas (39%) está entre R$
1 mil e R$ 3 mil. Em seguida es-
tão as pendências de até R$ 1
mil, com participação de 26%.
Já as dívidas de maior valor, en-
tre R$ 3 mil e R$ 5 mil, e a acima
de R$ 5 mil, têm fatias menores,
de 17% e 14%, respectivamente.

MÁRCIO FERNANDES/ESTADÃO

E ssa história de computado-
res para vestir foi longe de-
mais? A Sony pediu patente,

nos Estados Unidos, de uma peruca
inteligente. Os diagramas do docu-
mento mostram uma peruca que es-
conde pelo menos um sensor, uma
unidade de controle e uma interface
de comunicação. A peruca seria co-
nectada, por tecnologia sem fio, ao
smartphone, e avisaria o usuário,
com vibrações, sobre a chegada de
uma mensagem ou uma chamada te-
lefônica.

O pedido de patente também pre-
vê a possibilidade de a peruca ter

localização via satélite (GPS, na sigla
em inglês), capacidade de usar ultras-
som para detectar objetos ao redor, câ-
mera e apontador laser. Provavelmen-
te o apontador não seria para isso, mas
prefiro nem imaginar alguém fazendo
uma apresentação em PowerPoint
com uma luz que sai de sua cabeça.

Logo de cara, a ideia pode parecer
ridícula. Não faria feio num livro sobre
chindogu, as famosas invenções inú-
teis japonesas, como o chapéu com
porta-papel higiênico para quem está
resfriado, a gravata que também é guar-
da-chuva ou o sapato com escovas na
sola para limpar o chão.

Não é nada disso. Ao que tudo indica,
a ideia da Sony é oferecer essa peruca
inteligente para pessoas idosas, com di-
ficuldade de ouvir o celular tocando, de
enxergar obstáculos ao seu redor e até
de indicar as coisas com as mãos. Na
verdade, essa história de computador
de vestir está só começando. Os óculos
inteligentes Google Glass vão estar dis-
poníveis para venda no próximo ano.
Até agora, a empresa liberou lotes ini-
ciais para testes, a US$ 1,5 mil.

O Galaxy Gear, relógio inteligente da
Samsung, foi lançado no Brasil e pode
ser comprado por cerca de R$ 1 mil. As-
sim como o Glass (ou a futura peruca

inteligente), funciona como acessório
do celular, permitindo tirar fotos, inte-
ragir com aplicativos e até atender cha-
madas sem tirar o aparelho do bolso.

A Jawbone, que fabrica as caixas de
som sem fio Jambox, vende uma pulsei-
ra inteligente chamada Up. Ela traba-
lha em conjunto com um aplicativo de
smartphone e monitora os movimen-
tos e o sono do usuário, para depois
apresentar dicas para melhorar sua
qualidade de vida.

A pulseira funciona com aplicativos
de terceiros, o que permite fazê-la inte-
ragir com outras coisas conectadas à
internet. Daria para programar, por
exemplo, as luzes da casa se apagarem
quando o usuário estiver deitado.

Hoje, aplicações como essa podem
parecer muito trabalho para pouco re-
sultado. Mas os computadores de ves-
tir fazem parte da chamada internet
das coisas, em que tudo estará conecta-
do e a comunicação entre objetos vai
automatizar várias atividades diárias,
com redução de desperdício, melhora
no uso do tempo e aumento do confor-
to e da segurança. É uma tendência
que veio para ficar.

Nova classe média
paga mensalidade
escolar em dia

Brasileiro se endivida para estudar
Depois do boom de consumo de geladeiras, TVs, carros, nova classe média gasta com ensino superior e cursos profissionalizantes
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Estudante recorre
a bolsas para
pagar a faculdade
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Peruca inteligente

Índice. Inadimplência em colégios foi de 7,6% em outubro

Apesar do ingresso de
novos alunos vindos da
escola pública, índices
de inadimplência não
subiram nos colégios
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Márcia De Chiara

O brasileiro se endividou não
apenas para comprar geladei-
ra, fogão e carro zero, mas
também para estudar. Dívi-
das com faculdade, escola e
cursos aparecem na segunda
posição no ranking dos gas-
tos que levaram ao endivida-
mento, revela uma pesquisa
nacional sobre emprego tem-
porário neste final de ano.

Realizada pela Vagas, empre-
sa de tecnologia especializada
em recrutamento eletrônico, a
enquete consultou cerca de
1.400 currículos entre a última
semana de outubro e a primeira
semana de novembro e consta-
tou que 22% dos candidatos
que pretendem obter renda ex-
tra com emprego temporário es-
te ano querem pagar dívidas.

Destes, 59% apontaram o car-
tão de crédito como motivo do
endividamento, seguido pelo
gasto com estudo, com 28% das
respostas. O endividamento
com mensalidade de escola, fa-
culdade e curso está à frente até
do cheque especial, do carnê e
dos financiamentos para com-
pra do carro zero e da casa.

“O peso da dívida com estudo
surpreendeu”, diz Fabíola La-
go, coordenadora da pesquisa.
Ela explica que pela primeira
vez neste ano procurou-se sa-
ber a razão do endividamento
dos candidatos a uma vaga de
trabalho temporário. No entan-
to, observa, por meio de outras
pesquisas do mercado, o cartão
de crédito sempre foi o princi-
pal foco de endividamento. A
pesquisa mostra que o cartão
continua sendo o vilão e apare-
ceu no estudo como importan-
te fator de endividamento.

Outro resultado que reforça
as indicações de que a educação
ganhou relevância entre os gas-
tos que levaram às dívidas é que
61% dos endividados têm forma-
ção superior cursando ou inter-
rompida, 35% têm 1.º ou 2.º
graus completos ou incomple-
tos e 5%, curso profissionalizan-
te. “A parcela de endividados

com ensino superior completo
é muito pequena”, diz Fabíola.

O avanço da demanda por
educação fica nítido no Censo
da Educação Superior, divulga-
do pelo Ministério da Educa-
ção. No fim de 2012, havia no
País 7 milhões de alunos matri-
culados em curso superior, a
maioria (73%) em redes particu-
lares de ensino. É quase duas ve-
zes e meia o contingente regis-
trado em 2001, quando 3 mi-
lhões de pessoas estavam nessa
condição. Só de 2011 para 2012,
o número de ingressantes nas
instituições de educação supe-
rior cresceu 17,1%. Nos últimos
dez anos, a taxa média anual de
ingressos foi de 8,4%.

Boom. “A nova classe média
ampliou a demanda por educa-
ção porque está pensando no fu-
turo”, afirma Alexandre Pieran-
toni, sócio da PwC Brasil e líder
na área de private equity e edu-
cação. Ele observa que cursos

de graduação, pós-graduação e
de línguas são objetos de de-
manda da classe emergente,
além de outros produtos e servi-
ços básicos.

A maior procura por educa-
ção também aumentou o inte-
resse de investidores e provo-
cou uma onda de fusões e aquisi-
ções no setor, observa Pieranto-
ni. Entre 2007 e junho deste
ano, foram fechados 156 negó-
cios no setor. O primeiro movi-
mento foi de transações entre
grupos ligados ao ensino univer-
sitário. O próximo movimento
de fusões deve se concentrar no
ensino médio e fundamental,

Também para Fabíola, da Va-
gas, a maior procura por educa-
ção faz parte do boom de consu-
mo de tudo que houve no País:
turismo, eletrodomésticos, car-
ros, por exemplo. “O Brasil tem
uma classe emergente que está
consumindo mais, inclusive
com mais oportunidade de cur-
sar nível superior”, observa.

É que o brasileiro da nova clas-
se média vê a despesa com edu-
cação não como um gasto, mas
um investimento, explica Rena-
to Meirelles, presidente do ins-
tituto de pesquisas Data Popu-
lar, voltado para as classes emer-
gentes. Isso significa que esse
desembolso é encarado por es-
sa classe como uma possibilida-
de de melhoria do padrão de vi-
da no futuro.

Com base em dados coleta-
dos em pesquisas feitas pelo Da-
ta Popular e combinados com
informações da Pnad e da POF,
ambas pesquisas do IBGE, Mei-
relles calcula que os brasileiros
desembolsaram R$ 75 bilhões
este ano com educação, cifra
5,6% maior em relação a 2012.

Meirelles destaca que o Su-
deste responde por mais da me-
tade do gasto (53%). Mas o Nor-
deste, onde movimento de mi-
gração social foi intenso, vem
em segundo lugar, com 18% do
total, e à frente do Sul (15%).

● Motivos do endividamento e valor das dívidas

PERFIL DAS DÍVIDAS E DOS ENDIVIDADOS

PARTICIPAÇÃO* EM PORCENTAGEM

Tipo 
PARTICIPAÇÃO EM PORCENTAGEM

PerfilTamanho

Cartão de crédito

Estudo

Cheque especial

Carnês

Financiamento de carro

Financiamento de casa

Cheque pré-datado

Contas da casa 

Saúde

Carro 

(faculdade, escola, curso)

(luz, água, IPTU, aluguel)

 (plano médico, dentista, etc)

(IPVA, seguro de carro, etc)

59 FAIXA

Até R$ 1 mil

De R$ 1 mil a R$ 3 mil

De R$ 3 mil a R$ 5 mil

Mais de R$ 5 mil

Não respondeu

SEXO

53% 47%
SEXO

53% 47%

ESCOLARIDADE

0 20 40 60 80 100

61% 5%

Formação 
superior cursando/
interrompido

34%

Ensino médio 
completo/cursando/ 

interrompido

Profissionalizante 
completo/ 

cursando

3% 36%

24%

21%

10%

6%

14 a 19 anos

Mais de 41 anos

36 a 40 anos

31 a 35 anos

26 a 30 anos

20 a 25 anos

4%

14%

17%

39%

26%

IDADE
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*Mútipla escolha
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“Neste ano esperávamos
uma inadimplência maior,
mas ela se reduziu.”

“Mas não foi isso que
se viu. Achamos até
estranho: a inadimplência
está abaixo da média
histórica.”
José Augusto de Mattos
Lourenço
VICE-PRESIDENTE DO SINDICATO DOS

ESTABELECIMENTOS DE ENSINO NO

ESTADO DE SÃO PAULO (SIEEESP)
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Fonte: O Estado de S. Paulo, São Paulo,1 dez. 2013, Economia & Negócios, p. B12.




