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O noticiário nacional tem destacado nas últimas semanas o preço das mensalidades escolares,
ou melhor, diversas escolas no Brasil têm anunciado previamente aos pais que as
mensalidades terão aumento superior à inflação em 2014.
Este aumento tem sido constantemente acima da inflação nos últimos anos, com exceção de
2008, quando a alta das mensalidades foi equivalente à inflação no País.
Várias matérias têm mostrado famílias “sofrendo” com essa alta. Em diversas situações, os
pais têm encontrado como alternativa a mudança de escola, pois não conseguem acompanhar
esta alta no preço das mensalidades.
O contexto dessas matérias tem como objetivo preparar o terreno para uma maior
regulamentação no setor, ou seja, mais controle do Estado sobre instituições privadas.
Em princípio, tal como a expressão “lobo em pele de cordeiro”, existe uma superfície boa aos
olhos da maioria nesta possível regulamentação, que é exatamente a proibição no aumento
das mensalidades acima da inflação.
Este cenário nos leva a dois questionamentos: qual é a real inflação no Brasil hoje e qual
deveria ser o cálculo para o aumento nas mensalidades escolares?
Sobre o primeiro questionamento, especialistas analisam que não se trata “dos quase” 6% que
o Governo alega e insiste em divulgar. Para nós, brasileiros, que saímos e compramos
diariamente os mais diversos itens e pagamos pelos mais diferentes serviços, a inflação supera
os 10% anuais há tempos. É difícil acreditar - diante de tantos aumentos – que a inflação esteja
de fato na casa dos 6% aa.
Com o quadro atual deste aumento de preços – que supera os 10% em muitos casos – é bem
improvável que a inflação chegue até o final deste ano à casa dos 6%, conforme divulga o
Governo. E a subida do dólar traz ainda mais pressões inflacionárias.
Referente ao cálculo para o aumento nas mensalidades escolares não podemos utilizar como
medida o IGP – Índice Geral de Preços para calcular a inflação nas escolas. Os custos que uma
escola tem estão associados a salários, insumos escolares, aluguéis, etc. Comparar tais custos
aos de vida de uma família não é correto. Só neste ano o aumento do salário mínimo foi de 9%.
Com os impostos que ainda incidem sobre esse custo, os 6% da inflação não conseguem
acompanhar. Além disso, os aluguéis também aumentaram e os insumos escolares ainda mais
(papel, computadores, produtos de limpeza, entre outros itens).

Se as escolas de alguma maneira forem obrigadas a não aumentar os preços de suas
mensalidades acima da inflação, teremos diversos problemas: professores sendo mal
remunerados e, consequentemente, o abandono de suas profissões ou redução do nível de
entrega às aulas. O resultado pode ser ainda pior: alunos prejudicados, mudança de endereço
de diversas escolas em busca de um aluguel mais acessível e a redução considerável de
investimentos na infraestrutura por parte das escolas (propostas em inovação, laboratórios de
ponta, etc).
Ao nos depararmos com uma emissora de televisão alardeando tais pontos, sabemos que por
aí vem mais oportunismo de políticos de esquerda para fomentar sua agenda e, com uma
mensagem bem embalada (diminuir os custos para famílias com crianças nas escolas), criando
mais dificuldades para as escolas atuais continuarem entregando um serviço de ponta. Assim,
novos entrantes são impedidos neste mercado, inibindo a competição, que é a melhor
inovadora conhecida.

