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Sistema de Informações do Ensino Superior Particular poderá ser acessado a partir de novembro   
 
Embora o mercado econômico disponha atualmente de várias fontes de informações confiáveis, a 
partir de serviços prestados por empresas de comunicação de médio e grande porte, o setor de 
educação ressentia-se, há tempos, de uma fonte fidedigna que o suprisse de dados segmentados, 
fornecidos por seus próprios integrantes. A partir da criação de uma assessoria econômica, em 
maio deste ano, o Sindicato das Entidades Mantenedoras de Estabelecimentos de Ensino Superior 
no Estado de São Paulo (Semesp) iniciou o desenvolvimento de um banco de dados batizado 
Sindata – Sistema de Informações do Ensino Superior Particular, que poderá prover com maior 
ênfase as necessidades do setor.  
 
"Face à representatividade do ensino superior particular do Estado de São Paulo no contexto da 
educação superior brasileira como um todo, temos a certeza de que o Sindata, ao radiografar e 
detalhar a realidade do setor paulista, contribuirá, de maneira expressiva, para o sucesso dos 
empreendimentos educacionais e, por conseguinte, para o desenvolvimento global do país", 
declara Hermes Ferreira Figueiredo, presidente do Semesp.  
 
As estatíst icas tradicionalmente divulgadas pelo MEC eram, até então, a principal referência para 
o segmento, fornecendo apenas dados globais, tais como número total de matrículas, ingressos e 
concluintes. "Os dados do MEC são macrossetorial e sempre defasados em pelo menos um ano. 
Além disso, sempre que o Semesp necessitava pontualmente de números mais específicos, como 
o valor de uma determinada mensalidade, realizava pesquisas junto aos associados, mas sem a 
amostragem e a periodicidade satisfatórias que permitissem realizar um acompanhamento mais 
aprofundado e atualizado do setor", analisa o economista Rodrigo Capelato, assessor econômico 
do Semesp e coordenador do Sindata.  
 
Ao disponibilizar oficialmente o sistema para cadastro e consulta de informações, o Semesp 
espera, no prazo de um ano, alcançar 100% de adesão por parte de seus associados na utilização 
do sistema. Esse percentual valida a adoção dos indicadores gerados pelo sistema, como índices 
oficiais do setor da educação superior particular paulista. "O Sindata é um sistema de informações 
estatísticas de suporte às instituições associadas, concebido para a geração de análises e 
diagnósticos setoriais. Entre os resultados que poderá gerar estão: número de alunos, evasão 
escolar, inadimplência, custos por curso, pesquisa salarial, estudos socioeconômicos, grau de 
investimentos em tecnologia da informação, número de egressos, indicadores de ações sociais e 
muitos outros", explica Capelato. 
 
No portal do Semesp na web, os usuários poderão acessar o sistema por login dotado de todos os 
requisitos de segurança. "O sistema não permite a identificação das fontes das informações, 
preservando as instituições em relação a suas informações estratégicas. Cada escola terá um 
código gerado independente, sem vínculo à razão social ou ao CNPJ." O sistema conta com 
certificadores digitais para criptografia na transmissão dos dados, assim como a instalação de um 
firewall no servidor central do Semesp. 
 
Para estimular a assiduidade das instituições no fornecimento de informações, o Semesp criou 
uma política de incentivos por meio de um programa de fidelidade com distribuição de bônus. "À 
medida que o sistema for alimentado com as informações solicitadas, o usuário receberá 
Sindibônus para trocar por produtos ou serviços específicos ofertados pelo Semesp no período", 
anuncia Rodrigo Capelato. 
 
O acesso ao Sindata é gratuito para todos os associados do Semesp. 
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