
Antes que seja tarde
Para evitar que escolas particulares quebrem, consultores
de educação sugerem avaliação administrativa
rigorosa e parcerias de sucesso

últimos anos a um fenômeno que vem assus-

tando não só proprietários de escolas particulares, mas

também pais de alunos e professores. Diversos estabele-

cimentos foram obrigados a encerrar suas atividades em

função dos prejuízos. Outros puderam sobreviver graças

a processos de fusão. O ciclo já se encerrou? Ainda não.

O mercado está distante do ponto de equilíbrio entre a

oferta de escolas e a demanda de alunos.

Não é difícil entender os motivos que levaram ao

impasse. Durante algumas décadas, o número de crian-

ças em idade escolar aumentou ano a ano. Em 1982, a

curva brasileira de crescimento populacional atingiu o seu

pico. Desde então, no entanto, vem diminuindo. Até o

início da década de 90, as escolas ainda receberam as

crianças nascidas durante o boom de aumento da natali-

dade. De lá para cá, a demanda caminhou para a estabili-

zação. Apesar disso, muitas escolas continuaram a ser

abertas (leia no quadro à pág. 26). Outras passaram a

oferecer novos cursos. O resultado lembra a frase usada

como justificativa para os protagonistas de duelos em

faroestes: "Esta cidade é pequena demais para nós."

"A versão mais difundida é a de que a responsável pela

situação é a crise econômica do país", observa o economista

Fernando Barão, da Corus Consultores. "Não concordo com

essa tese porque os números não a confirmam. De fato, a

crise fez com que alguns alunos saíssem da escola particular
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Considerada um espelho do país na área de

educação, a cidade de São Paulo assiste nos



para a pública, e com que outros saíssem de escolas mais

caras e fossem para as mais baratas. Mas o sistema não per-

deu alunos de forma significativa. O problema é que a de-

manda estava estagnada, mas a oferta de escolas e de novos

cursos aumentou." Barão lembra que os estabelecimentos

obrigados a encerrar suas atividades são aqueles que, em

média, têm hoje metade dos alunos de seis anos atrás.

"Os números dessas escolas é que não fecham", expli-

ca. "Qualquer mercado que apresente esse aumento de ofer-

ta entrará em crise." A expansão se deu porque, em primei-

ro lugar, muitas das escolas mais antigas cederam à tenta-

ção de expandir suas atividades, em busca de maiores lu-

cros, e também por causa da pressão exercida pelos pais,

que gostariam de manter seus filhos no mesmo lugar. As-

sim, quem mantinha apenas uma pré-escola resolveu abrir

classes de ensino fundamental; quem já oferecia o funda-

mental abriu o ensino médio. A escola vizinha, que recebia

esses alunos, começou a perdê-los, já que o fornecedor tor-

nou-se concorrente. Para tentar recuperá-los, expandiu-se

também. Teve início o efeito dominó, que terminou com a

canibalização do mercado, agravada pela abertura de no-

vas escolas por empresários que sonharam com um merca-

do em expansão que já não existe mais.

O consultor João Paulo Nogueira, diretor da Ipso Da-

dos, lembra que os efeitos da concorrência predatória são

prejudiciais para todos. "Duas escolas próximas uma à outra



ficam com ociosidade e resolvem buscar alunos a qual-

quer custo", exemplifica. "Como a lei do mercado diz que

nessas horas o preço vai cair, elas são obrigadas a diminuir

a mensalidade. Mas, como não fica bem para a imagem da

escola fazer isso, oferecem descontos. O valor real pago,

com isso, diminui para todos." Diversos estabelecimentos

oferecem, nem sempre às escondidas, descontos especiais

para alunos que venham de certas escolas.

Acabou-se, assim, a era da especialização, em que a

maioria das escolas preocupava-se em oferecer ensino de

qualidade em apenas um nicho de mercado. "Tínhamos

as boas escolas de maternal, assim como os bons colé-

gios", lembra Nogueira. "Então, a boa escola de mater-

nal resolveu abrir o ensino fundamental e depois o mé-

dio. Aí, perdeu identidade. O bom colégio resolveu ofe-

recer educação infantil e também perdeu sua identida-

de." Ele acredita que a saída, nesses casos, é a de voltar-

se para a sua área de especialização, indicando os alunos

de cursos que sejam fechados a outras escolas da região,

em parcerias e convênios que prevejam remuneração in-

dividual para estudantes que confirmem a matrícula. Evi-

ta-se, assim, que a escola como um todo encerre suas ati-

vidades. Perdem-se os anéis para que fiquem os dedos.

Um dos grandes obstáculos para isso, no entanto, é sen-

timental. "Escolas e cursos são como filhos. E mexem com

o que de mais valioso existe para os pais, a educação dos

filhos. E difícil aceitar a idéia de encerrá-los", analisa Ba-
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rão. Ele acredita, no entanto, que o mercado só conseguirá



se estabilizar dessa maneira, em um processo darwinista de

seleção natural. "Os mais fracos morrem para que os mais

fortes sobrevivam. Para o mercado, é uma boa notícia que

diversos estabelecimentos sejam fechados. Só não é uma

boa notícia para o dono da escola que fechou", afirma. Em

2003, ainda registra-se um encerramento de escola para cada

três aberturas. Nogueira prevê que o horizonte de estabiliza-

ção do mercado situe-se daqui a cinco ou seis anos.

Diante do cenário, Barão recomenda frieza aos donos de

escolas em dificuldades. "A decisão de fechar não é como a

da eutanásia, em que se mantém o paciente vivo pelo maior

tempo possível", compara. "E preciso escolher o melhor mo-

mento para o dono, e não para a escola. E esse momento

é aquele em que as dívidas ainda não são tão grandes.

Se vai mesmo fechar, é melhor que seja o quanto

antes." As fusões representam, em sua avaliação,

uma "excelente" alternativa de sobrevivência, ain-

da que muito trabalhosa. "É mais vantajoso ter 30%

de uma escola lucrativa do que 100% de uma defici-

tária", diz. Os processos bem feitos, estima Barão,

exigem ao menos um ano de negociações, em que

tudo pode e deve ser discutido, menos o poder de

voto e o direito de ser ouvido, garantias mínimas que

todo proprietário deve buscar.

Entre as diversas fusões registradas nos últimos

anos, Barão cita como bom exemplo a que levou à

criação do Colégio Cidade de São Paulo, a pri-

meira união entre três escolas, Mater Dei,

Bem-me-Quer e Logus (leia mais no qua-

dro ao lado). "Cinco unidades físicas se

transformaram em duas, com planos de

que haja apenas uma no futuro, com gran-

de racionalização de custos", explica.

Outra possível (mas remota) saída é a pro-

posta de empresários do setor para que o governo

remunere escolas particulares por alunos que ve-

nham da rede pública. O custo por aluno, sustentam

donos de escolas, é mais baixo no ensino privado.

Essa idéia não chegou a tramitar no Congresso. "Mui-

tos setores da sociedade não aceitam discutir,

por questões ideológicas, que o governo pos-

sa transferir, ainda que apenas em alguns

cursos ou regiões, sua responsabilidade pela

educação", analisa Barão.


