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Resumo

O objetivo desta dissertação é o de analisar os fatores da inadimplência em
instituições de ensino superior (IES), sendo selecionada como unidade de análise
uma instituição privada de pequeno porte em uma região de baixa renda per capita.
A pesquisa procura preencher uma lacuna, haja vista que não foram identificados
estudos similares para este tipo de organização, que vem enfrentando um sério
problema constituído por atrasos nas mensalidades de seus discentes, sendo que a taxa de
inadimplência no segundo semestre de 2019 foi da ordem de 15%. Trata-se de pesquisa
descritiva e explicativa, caracterizada por uma abordagem quantitativa. O referencial
teórico sugeriu um modelo segundo o qual a inadimplência de uma pessoa física pode estar
relacionada à idade, sexo, estado civil e comprometimento da renda. As estimativas

econométrica foram baseadas em uma amostra de 100 estudantes de diferentes
cursos da unidade que exibiam faixa etária de 17 a 45 anos e renda entre R$ 998,00
a R$ 7.144,29. Os sinais dos coeficientes estimados para essas variáveis estão em
linha com o referencial teórico, mas apenas dois coeficientes foram estatisticamente
significativos: a variável sexo e a variável idade. Evidenciou que há menor razão de
chance de estudante de sexo feminino tornar-se inadimplente, e que pessoas mais
jovens são mais propensas a incorrer em default.
Palavras-chave: Inadimplência em IES; Gestão de Riscos; Regressão logística.

Abstract

The objective of this dissertation is to analyze the factors of default in higher
education institutions (HEIs), being selected as a unit of analysis a small private
institution in a region of low income per capita. The research seeks to fill a gap, given
that similar studies have not been identified for this type of organization, which has
been facing a serious problem consisting of delays in the fees of its students, and the
default rate in the second half of 2019 was of the order 15%. This is descriptive and
explanatory research, characterized by a quantitative approach. The theoretical
framework suggested a model according to which an individual's default can be
related to age, sex, marital status and income impairment. The econometric
estimates were based on a sample of 100 students from different courses at the unit
who were aged between 17 and 45 years old and income between R $ 998.00 to R $
7,144.29. The signs of the estimated coefficients for these variables are in line with
the theoretical framework, but only two coefficients were statistically significant: the
sex variable and the age variable. It showed that there is less chance of a female
student becoming defaulted, and that younger people are more likely to default.
Keywords: Default in HEI; Risk management; Logistic regression.
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1 Introdução
1.1 Contextualização
A educação superior no país vem passando por grandes modificações, culminando
com uma atuação mais intensa das instituições privadas de ensino. Conforme
salienta Oliveira (2009), com a promulgação da Constituição Federal de 1988houve
a explicitação da possibilidade de surgimento das instituições de ensino com fins
lucrativos, tendo o crescimento desses players se beneficiado pela regulamentação
do dispositivo e pela Lei de Diretrizes e Bases e legislação complementar.
Este movimento se alinhou à tendência observada em diferentes continentes, sendo
que a Organização Mundial do Comércio/Acordo Geral de Tarifas e Comércio
(OMC/GATT) vinha dedicando atenção especial ao debate sobre a reforma do
conceito de educação como um bem de serviço. Essa mudança de conceito tornou o
segmento atraente para o grande capital, o que levou inclusive a mais
comercialização no setor (Oliveira, 2009).
A partir do início dos anos 2000, com o novo marco institucional e um ambiente
marcado pelo processo de desregulamentação, privatização e abertura da
economia, assistiu-se à introdução de capital financeiro internacional nas Instituições
de Ensino Superior (IES) do país, bem como a forte atuação de investidores
domésticos no setor. Esses movimentos ensejaram a introdução de novas
tecnologias no processo de ensino e aprendizado com atualização dos cursos
ofertados e das grades curriculares, tendo em vista as novas demandas da
população (Fonseca, 2018; Alves, 2019).
Conforme salientam Locatelli, Fonseca, Lara e Silva (2020), o crescimento da
economia brasileira após o Plano Real de Estabilização e as políticas
governamentais generosas aos estudantes e às instituições privadas pavimentaram
a expansão e os bons resultados econômico-financeiros alcançados por essas IES.
Contudo, os autores ressaltam que este ciclo se encerrou por volta de 2014, em face
da profunda crise do setor público.
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Os resultados dessa política de incentivo à matrícula em cursos superiores em
instituições privadas são retratados nos relatórios setoriais. Por exemplo, de acordo
com o Censo Educacional do INEP(2019), no ano de 2018 cerca de 3,4 milhões de
alunos ingressaram em cursos de educação superior de graduação no país. Desse
total, 83,1% estavam matriculados em instituições privadas, conforme se vê na
Tabela 1. Como consequência, houve elevação da participação relativa dessas
instituições, tornando-as detentoras de cerca de 70% dos alunos matriculados
(INEP, Censo da Educação Superior, 2019).
O fenômeno de expansão da educação superior privada foi generalizado,
abrangendo também os estados menos desenvolvidos do país. Por exemplo, no
Piauí, que é um Estado com renda per capita reduzida, verificou-se, similarmente,
um acelerado crescimento no número de alunos da rede privada. De acordo com o
Censo da Educação Superior de 2018 (INEP, 2019), esse estado exibiu naquele ano
uma proporção de 1,4 alunos na rede privada para cada aluno na rede pública, ou
seja, cerca de 60% do total de alunos estavam matriculados em IES privadas (INEP,
2019).
Além da expansão, do ensino superior privado, outra característica que vem sendo
observada é o forte aumento na atração de alunos na modalidade de ensino a
distância. Como resultado desta tendência, entre 2017 e 2018 obteve um acréscimo
de 2.108 matriculados, houve um aumento de 50,7% no número de alunos
matriculados nos cursos de graduação EAD.
Matriculas em cursos de graduação EAD
4.000
3.000
2.000
1.000
0

3.177

2.108
2017

2018
EAD

Figura 1
Matrículas em cursos de graduação EAD (Brasil, 2017-2018)
Fonte: Elaborada pelo autor adaptado a partir dos do Censo da Educação Superior (INEP, 2019).
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Esse fenômeno pode ser constatado com o uso de informações do Censo do Ensino
Superior (INEP, 2019) que discrimina as matrículas no país por rede e modalidade
de ensino. Verifica-se neste Censo que, na rede privada, as matrículas em 2018
totalizaram 2.864.999 ingressantes, sendo que, desses, 1.310.678 se matricularam
na modalidade EAD. Por outro lado, na rede pública, dos 580.936 ingressantes,
somente 62.643 se caracterizavam como alunos na modalidade EAD, ou seja,
10,80% do total das matrículas, como se verifica na Figura 2.

Matrículas no Brasil por rede e modalidade: 2018
100,00%

89,20%

80,00%
60,00%

54,85%

EAD

40,00%
20,00%
0,00%

Presencial
45,70%

Presencial

10,80%

EAD
Rede Pública

Rede Privada

Figura 2
Matrículas no Brasil por rede e modalidade (2018)
Fonte: Elaborada pelo autor com dados do Censo da Educação Superior (INEP, 2019).

A situação da região nordeste não é diferente. Em 2017, a representatividade do
EAD no número de matrículas era bem próxima à da região mais desenvolvida do
país, como mostra a Tabela 2, e, segundo pesquisa realizadapela Associação
Brasileira de Mantenedoras de Ensino Superior (ABMES, 2018), esta proporção
tendia a crescer ainda mais.
Tabela 1
Matrículas em cursos EAD por região (Brasil, 2017)
Região

Total

EAD

Participação do
EAD (%)

Sudeste

3.705.339

702.319

18,95

Sul

1.388.211

389.926

28,09

Nordeste

1.746.656

299.408

17,14

673.777

200.061

29,69

Norte
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Centro Oeste
Total

772.300

164.923

21,35

8.286.338

1756.657

21,20

Fonte: Elaborada pelo autor com dados extraídos do Censo da Educação Superior (INEP, 2017).

Em face desses movimentos, Silveira e Borba (2010) enfatizam a existência de
diferentes modelos educacionais e de negócios com uma intensa concorrência no
mercado educacional privado brasileiro. Nesse mercado atuam instituições com
formatos jurídicos abrangendo as de capital aberto e capital fechado, bem como
aquelas representadas por associações e fundações que atuam sem o objetivo de
serem lucrativas. A diversidade desses modelos de negócios na área acadêmica é
muito ampla e apenas recentemente vem sendo objeto de discussão, conforme
salienta Kalman (2016).
De acordo com Geissdoerfer, Vladimirovae Evans (2018), com o advento das novas
tecnologias, em particular da internet, houve adoção de novos modelos de negócios
e alterações substanciais no posicionamento estratégico das organizações. Por seu
turno, segundo Pathak (2016), os novos recursos não propiciaram somente a
consolidação de indústrias, mas também a expansão de novas abordagens
educacionais, como o E-Learning, os MOOCs e a utilização de múltiplas plataformas
digitais.
Ademais, Locatelliet al. (2020) afirmam que a sustentabilidade de instituições de
ensino de pequeno e médio porte tem sido posta em cheque devido tanto às
inovações quanto aos novos padrões de comportamento do seu público-alvo e a
concorrência entre instituições por fatias de mercado, aprofundada pela crise do
setor público e da queda da renda real da população.
Sguissardi (2015), Gaspar e Fernandes (2014) e Oliveira e Silva (2017) enfatizam
que a intensificação da concorrência e a conquista de fatias de mercado têm sido o
principal movimento esboçado pelos grandes grupos educacionais, que buscam
cada vez mais o crescimento, seja de maneira orgânica ou por aquisições.
Esse processo de aguda competição coloca em risco a sustentabilidade daquelas
instituições que atuam de forma clássica e não possuem ganhos substanciais de
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escala. Nesse sentido, à semelhança de qualquer organização privada, advém a
necessidade de gerenciar o valor propiciado pelo investimento, tema que se coloca
como o principal desafio para os administradores e executivos que conduzem essas
empresas educacionais. Nessa conjuntura, atuar com foco nos resultados é
condição para a sobrevivência e mola propulsora para o crescimento das empresas.
Deve-se almejar a expansão da base de alunos, mas sem se descuidar dos níveis
de inadimplência que é um dos elementos fundamentais na saúde financeira das
IES:
As instituições de ensino superior (IES) estão convivendo com a
inadimplência em níveis jamais vistos. Existem fatores que justificam esse
momento pelo qual passam as universidades, sendo: a concorrência, a
legislação, o quadro econômico, a mídia, a qualidade do ensino e por fim a
própria gestão amadora das IES. Isso de certa forma torna a inadimplência
como a grande vilã das instituições educacionais (Souzaet al., 2009, p.1).
Segundo o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira – INEP (2018),
e de acordo nos dados divulgados pelo Banco Central - BACEN (2017), a
inadimplência do ensino superior privado no Brasil é preocupante e superior à
observada para as pessoas físicas. Enquanto nos demais setores da economia a
taxa observada foi de 5,25%, nas IES situou-se em 8,93%.
Amparado na 12ª Pesquisa de Inadimplência, que abrange os anos de 2016 e 2017,
o Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior [SEMESP] (2018) identificou que
as instituições de pequeno porte foram as que registraram os índices mais altos para
atrasos de pagamento superiores a 90 dias: 12,7%. Esse índice ficou bem acima
daqueles apresentados pelas universidades de médio porte (6,5%) e de grande
porte (7,2%), conforme a Tabela 2.
Tabela 2
Atrasos de pagamento superior a 90 dias em IES(Brasil, 2016; 2017)
Porte
Pequeno porte

Inadimplência
12,7

Médio porte

6,5

Grande porte

7,2

Fonte: Elaborada pelo autor com base em dados da Semesp (2018).

15

Ao se considerar um período de dez anos, 2006 a 2016, houve um aumento da
inadimplência de 62,8%, ou seja, um crescimento de 5% ao ano (Semesp, 2018)
Souza (2010)chama a atenção para a queda no preço das mensalidades, em
decorrência das políticas governamentais de concessão de bolsas de estudo e de
apoio às IES privadas, bem como pelo aumento da competição em cursos
presenciais e grande oferta de cursos à distância (EAD), o que pode ter atraído um
público que é incapaz de atender às obrigações financeiras assumidas:
as IES tiveram que se adequar ao mercado oferecendo cursos a preços
reduzidos, pode-se dizer que até bastante convidativos, mas nem por isso a
inadimplência diminuiu. Ao contrário, dados estatísticos demonstram o
crescimento avassalador da inadimplência, que pode ser reflexo da legislação
demasiadamente protetiva, pois muitos alunos de baixo poder aquisitivo
preferem direcionar suas economias para o pagamento de outros serviços os
quais deixariam de ser prestados em caso de inadimplência, ou até mesmo
por não colocarem a educação como prioridade (Souza, 2010, p.1).

Não restam dúvidas de que a inadimplência coloca um sério risco à sustentabilidade
de uma IES e deve ser tratada com o devido cuidado pelos gestores dessas
instituições. Muito embora sejam recorrentes os estudos versando sobre
inadimplência e risco de crédito para diversos setores da economia, são poucas as
pesquisas direcionadas para o setor educacional, não tendo sido identificados
estudos semelhantes para IES localizadas nos estados do nordeste do país.
A presente investigação, assim, procura suprir em parte essa lacuna esse endereça
ao tema da inadimplência dos discentes em uma IES de pequeno porte, que,
conforme se relatou, apresenta um quadro de maior fragilidade do que as médias e
grandes instituições do setor. A dissertação é norteada pela seguinte pergunta:
Quais são os fatores capazes de explicar a inadimplência dos alunos de graduação
de uma IES privada?
1.2 Objetivos
Para responder a essa pergunta foram elencados os seguintes objetivos:
1.2.1 Objetivo Geral
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Analisar os determinantes da inadimplência dos alunos de uma IES privada de
pequeno porte de uma região de baixa renda per capita.

1.2.2 Objetivos Específicos
1. Identificar as variáveis sociais, econômicas e demográficas capazes de explicar a
inadimplência dos alunos;
3. Estimar um modelo econométrico relacionando à probabilidade de inadimplência
às variáveis de dimensão econômica, social e demográfica;
4. Analisar a adequação do modelo como instrumento para mitigar o risco de crédito
nas mensalidades escolares.
1.3Justificativas
Com a expansão do ensino superior e prevalência do ensino privado no país,
observou-se, em 2018, que, das 2.537 instituições existentes, apenas 11,8% eram
de responsabilidade governamental (INEP, 2018). No Estado do Piauí, região onde
se localiza a instituição objeto do estudo, observa-se um padrão bem semelhante:
no ano de 2016, de um total de 39 (trinta e nove) IES, 36 (trinta e seis) eram
privadas e 3 (três) públicas. Neste universo de IES, o número de alunos
matriculados expandiu 44% nas privadas e apresentou queda de 1,9% nas
instituições educacionais públicas (Semesp, 2016).
Observa-se, assim, um aumento na demanda pelo ensino superior, que deve ser
suprido pela iniciativa privada. Em decorrência dessa grande demanda, é necessário
que as IES privadas sejam bem geridas para garantir a sustentabilidade financeira e
a oferta de cursos de qualidade.
Na gestão financeira de uma IES um dos temas centrais refere-se aos riscos do
negócio, sendo motivo de preocupação a possibilidade de frustração de receitas
devido à inadimplência dos alunos. Nos dicionários de língua portuguesa, a palavra

17

inadimplência refere-se ao descumprimento de um contrato ou de qualquer de suas
condições (Cunha, 1982). Ou seja, a inadimplência é a falta de pagamento, sendo
inadimplemento o termo jurídico utilizado, em regra, para designar uma situação de
não cumprimento de cláusula contratual e insolvência a perda total de capacidade
de pagamento (Teixeira, 2001).
No caso de prestação de serviços educacionais, há a celebração de um contrato
entre as partes, regido por cláusulas as quais se obrigam o prestador de serviço e
um aluno (a). Assim, é fundamental compreender o que leva o estudante a inadimplir
e não cumprir com suas obrigações financeiras contratuais (Teixeira, 2001). Uma
inadimplência elevada pode levar a instituição a uma situação de defaultperante os
seus professores, funcionários e fornecedores, ameaçando a sua perenidade.
A inadimplência é uma questão presente na sociedade e que perpassa diferentes
áreas, não estando circunscrita apenas ao crédito bancário (Barbosa&Cezarino,
2015). Mas, no âmbito do setor educacional, a inadimplência assume características
próprias, tendo em vista que o cliente é um acadêmico, sendo que o contrato
assinado entre as partes, com interveniência ou não de outros responsáveis
financeiros, visa à aquisição de um aprimoramento educacional, e que por isto
mesmo é balizado por uma legislação bem mais branda do que aquela que disciplina
o mercado financeiro. Como resultado, conforme se relatou, a inadimplência nas
instituições de ensino superior é bem mais abrangente do que a de outros setores
da economia.
A presente pesquisa, ao analisar os fatores da inadimplência dos alunos de uma IES
de pequeno porte, poderá subsidiar as ações de seus gestores e órgãos oficiais de
educação, bem como trazer novos elementos para a reflexão da academia,
contribuindo desta maneira para maior eficácia na gestão das instituições privadas
de ensino superior.
1.4- Estrutura da Dissertação
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Esta dissertação está organizada em seis capítulos, incluindo essa breve introdução,
que aborda os aspectos relacionados ao tema, às justificativas e explicita os seus
objetivos.
O segundo capítulo apresenta uma revisão da literatura, enfocando a oferta e o
gerenciamento de crédito, bem como os determinantes da inadimplência das
pessoas físicas.
O terceiro capítulo apresenta aspectos relacionados ao ensino superior no estado do
Piauí e no município no qual se localiza a IES objeto da investigação, e a
caracterização da unidade de estudo.
O quarto capítulo é dedicado à metodologia, envolvendo a caracterização da
pesquisa, a apresentação do modelo e a descrição das variáveis empregadas.
O quinto capítulo analisa os resultados alcançados pelo modelo.
O sexto capítulo aponta as considerações finais, ressaltando contribuições e
limitações da pesquisa e sugestões de futuros estudos.
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2 Referencial Teórico
No ano de 2018, um total de 3.445.935 alunos ingressaram no ensino superior no
Brasil, sendo que 83,1% deles se matricularam em instituições particulares (INEP,
2019). Com esse grande aumento no número de discentes matriculados nas
instituições privadas, muitos deles em condições financeiras frágeis, a inadimplência
dos alunos emerge como fator de grande preocupação para os gestores, sendo esta
agravada pela forte crise da economia.
2.1 Risco de Crédito e Inadimplência
O risco de crédito incorrido se refere à possibilidade de o tomador do empréstimo
descumprir suas obrigações contratuais, tornando a operação problemática e
custosa para a instituição (Capelletto&Corrar,2008). Entretanto, é necessário levar-

se em consideração que riscos e incertezas não se constituem o mesmo
fenômeno, pois conforme discutido por Frank Knight, a base da diferença entre o
que é risco e o que é incerteza está na possibilidade de mensuração dos resultados
(Kishtainyet al., 2012). O risco se refere a uma incerteza passível de mensuração
por meio de cálculos de probabilidade; já a incerteza em estado puro não é passível
de tal mensuração (Mello, 2004). Portanto, haverá risco quando o resultado não é
conhecido, mas pode ser determinado por meio de probabilidades, o que não ocorre
com a incerteza. Oliveira (2009) retrata que
risco é a consequência da decisão de buscar a realização de um projeto sem
que se tenha domínio de todos os eventos ou das suas consequências que
ocorrerão durante as atividades desempenhadas para a sua concretização
(Oliveira, 2009, p. 226).
E este é o caso de uma decisão de negócios que envolvem recursos financeiros,
consubstanciados na oferta de cursos com uma promessa de quitação mensal pelos
alunos. Sabe-se que, nos vários setores da economia, a inadimplência é um dos
maiores transtornos à atuação eficiente das organizações, independente do seu
tamanho ou faturamento (Sehn&Carlini, 2007).
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Deve-se ter, contudo, cautela com o uso de alguns termos quando se trata do não
cumprimento das obrigações assumidas: “inadimplência é a falta de pagamento;
inadimplemento é o termo jurídico utilizado, em regra, para designar uma situação
de não cumprimento da cláusula contratual; insolvência é a perda total de
capacidade de pagamento” (Teixeira& Silva, 2001).
De acordo com o Guia Como evitar a inadimplência, do Serasa (2005, p. 4), “a
palavra inadimplente entrou na língua portuguesa em 1958 e significa aquele que
falta ao cumprimento de suas obrigações jurídicas no prazo estipulado”. Ou seja, o
termo inadimplência é um substantivo feminino que significa o não cumprimento de
algo. O Código Civil usa o termo inadimplemento que em seu art. 960, definindo-o
da seguinte forma: “o inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo,
constitui de pleno direito em mora o devedor”1.
O risco está intimamente relacionado aos fatores internos e externos à empresa
tomadora de empréstimos, que podem prejudicar o pagamento do montante de
crédito contraído. De acordo com Paiva (1997), as possibilidades de não pagamento
abrangem os seguintes agentes econômicos: tomador de recursos, emitente de um
título de crédito e comprador a prazo.
O autor salienta que alguns dos principais fatores de risco de crédito (deterioração
do crédito, risco da garantia real e risco de inadimplência) podem transformar-se em
risco ou sub-riscos, e devem ser monitorados separadamente.
A inadimplência está disseminada em toda a economia e é influenciada pelas
elevadas taxas de juros e a falta de uma educação financeira por parte dos
consumidores que contraem créditos por meio de cartões, financiamentos ou
empréstimos que são oferecidos por instituições financeiras ou outras organizações.
De acordo com Leal e Sécca (2009, p.), contudo, a causa da inadimplência não se
restringe à falta de crédito, mas também ao ambiente econômico desfavorável, que
atinge todos os setores, entre eles o educacional privado:

Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/11416067/artigo-960-da-lei-n-3071-de-01-dejaneiro-de-1916#:~:text=Art.,direito%20em%20mora%20o%20devedor. Acesso em23/06/2020.
1
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Com a recente crise mundial, originada com o fim da bolha imobiliária norteamericana, as IES privadas, como muitas outras empresas, viram-se em
dificuldades. O problema não é apenas a falta de crédito, que pode prejudicar
a rolagem das dívidas e encarecer seu custo de capital. A desaceleração da
economia vem causando aumento do desemprego no País, o que poderá
aumentar a inadimplência nas IES privadas. Aquelas que já vinham
enfrentando problemas sofrem mais. Notícias recentes nos jornais mostram
que algumas das mais conhecidas universidades fluminenses vêm
enfrentando graves problemas financeiros (Leal &Sécca, 2009, p. 27).
Gilbertoet al. (2011) chama atenção para os efeitos perversos da crise econômica
internacional e de seus reflexos no aumento gradual no nível de desemprego.
Ademais, deve-se adicionar a deterioração das contas do governo e de aceleração
inflacionária no país, sendo esta só recentemente controlada, como fatores cruciais
para os altos níveis de inadimplência no país.
Correa et al. (2011) relacionam a inadimplência com o ciclo econômico da economia
brasileira e observaram a existência de uma correlação negativa entre a
inadimplência (atraso acima ou superior a 90 dias) e os níveis de emprego,
conforme ilustrado na Figura 3.

Figura 3
Inadimplência e taxa de desemprego de Out/2001 a Out/2010
Fonte:Correa, A. S.,Marins, J. T. M.,Neves, M. B. E., &Silva, A. C. M.(2011). Credit default and
business cycles: an empirical investigation of brazilian retail loans. Anais do 6º Seminário sobre
Riscos, Estabilidade Financeira e Economia Bancária do Banco Central do Brasil. São Paulo, SP,
Brasil. (p.5).

Uma crise econômica pode ocorrer por motivos diversos, como por alguma
vulnerabilidade no sistema econômico, queda na taxa de crescimento econômico ou
crescimento nas taxas de inflação, taxa de juros ou taxas de desemprego. De
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acordo com uma pesquisa realizada em 2019 pelo Serviço de Proteção ao Crédito
(SPC), em nosso país, e a Confederação Nacional de Dirigentes Lojistas (CNDL),
também em nosso país, contemplando600 consumidores nas 27 capitais do país, a
perda do emprego foi o argumento mais indicado por aqueles que têm algum
pagamento atrasado, com o índice de 30,2% das citações. Em seguida, figurou a
diminuição na renda, citada por 29% dos entrevistados.
Os resultados provocados pelo alto desemprego no país, contudo, não são
uniformes entre os diversos níveis de renda. Existem várias oscilações, e entre elas
está a perda do trabalho, a qual se encontra na raiz da inadimplência, ou seja, para
31,5% daqueles que estão nas classes C, D e E. Por seu turno, pelo que se verifica
nas classes A e B, essa mesma razão foi citada por somente 8,6% daqueles
estudantes que tinham alguma dívida em atraso.
É preocupante constatar que o país apresenta um alto nível de atrasos nas
obrigações financeiras. Segundoa Serasa Experian, em março de 2019,63milhões
de pessoas encontravam-se nesta situação, cifra essa que representava o índice de
40,3% da população adulta. Tal número se constitui em um registro recorde, desde o
ano de 2016, quando teve início a série histórica. Em comparação com o mesmo
mês do ano anterior, o aumento foi de 3,2 %, ou seja, ocorreu um acréscimo de dois
milhões de pessoas. A Tabela 3 expõe o número de consumidores com atrasos nas
obrigações financeiras no Brasil, no período que vai de 2016 a 2019.
Tabela 3
Número de consumidores com atrasos nas obrigações financeiras:
Brasil, 2016-2019
Período

Número de inadimplentes
(em milhões)
Março/2019

63,0

Março/2018

61,0

Março/2017

59,8

Março/2016

59,8

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados do Serasa Experian (2019).

Entre os principais segmentos e setores da economia afetados, ocupam lugares de
destaque o crédito pessoal, nas suas várias modalidades, e o financiamento de
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capital fixo e de giro das empresas. Analisando o estudo publicado pela Serasa
Experian, percebe-se que, por faixa etária, a situação de atraso é maior entre as
pessoas de 36 a 40 anos.
Entretanto, constata-se que, no último ano da série, a categoria dos mais idosos
(consumidores com mais de 61 anos) foi a que apresentou a maior alta no default
(1,9 ponto percentual). Já as faixas entre 26 a 35 anos e entre 31 a 35 anos
apresentaram ligeira queda na mesma relação.
Tabela 4
Consumidores com atrasos nas obrigações financeiras por faixa etária
Mar/19a

Mar/18b

Idade

(%)

(%)

Variaçãoc

18 a 25

31,4

31,3

0,1

26 a 30

44,6

44,7

-0,1

31 a 35

46,3

46,4

-0,1

36 a 40

48,5

47,8

0,7

41 a 50

44,9

43,7

1,2

51 a 60

38,8

37,6

1,2

Mais de 61

35,4

33,5

1,9

Nota:a Março de 2019/março de 2028. b Março 2018/março de 2017. cEm pontos percentuais.
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da Serasa Experian (2019).

Em média, pode-se perceber que os atrasos nos pagamentos no país são de cerca
de 40%, tendo por base o número de pessoas com atrasos em suas obrigações
financeiras em relação ao total da população adulta. Em relação aos estados, a pior
situação é a da região norte, situando-se, por exemplo, em 61,9% em Roraima
(observar dados da Tabela 6).
No Piauí, estado onde está localizada a unidade de análise desta dissertação, temse que 35,1% da população estavam na situação de atrasos em suas obrigações
financeiras. O panorama era um pouco melhor do que a média observada no país, e
com ligeiro declínio entre março de 2018 e março de 2019 (Tabela 5).
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Tabela 5
Consumidores com atrasos nas obrigações financeiras por estado da federação
Estado

Número de pessoas
Mar/18

% da população Variação anual (%)
adulta
2018-2019
Mar/19
61,9
6,94

Roraima

Mar/19
185.886

209.379

Amapá

278.247

272.518

53,0

-1,11

1.368.820

1.348.861

51,4

-0,76

267.047

267.436

50,3

0,07

Rio de Janeiro

6.043.781

6.272.807

47,5

1,73

MatoGrosso

1.081.019

1.135.797

46,3

2,23

473.257

491.372

45,5

1,67

1.000.381

1.037.242

44,9

1,59

14.573.146

15.307.226

43,1

2,17

2.296.600

2.394.652

42,8

1,75

Sergipe

717.422

690.080

42,0

-1,66

Rondonia

509.641

540.270

41,9

2,37

Goiás

2.296.830

2.129.723

41,7

-3,27

Espíríto Santo

1.237.570

1.266.820

41,2

0,95

Pernambuco

2.794.049

2.837.670

40,8

0,62

Maranhão

1.847.368

1.883.654

40,1

0,77

Alagoas

918.784

923.554

39,5

0,20

Mato Grosso do Sul

755.250

792.782

39,4

1,86

Rio Grande do Norte

965.195

997.012

38,3

1,22

Ceará

2.318.992

2.426.240

37,0

1,63

Minas Gerais

5.694.513

5.906.060

36,2

1,29

Paraná

3.018.090

3.110.586

35,9

1,06

Piauí

822.894

816.187

35,1

-0,29

Bahia

4.071.931

3.941.994

35,0

-1,15

950.852

1.028.199

34,6

2,60

Rio Grande do Sul

2.974.416

3.095.991

34,5

1,35

Santa Catarina

1.772.902

1.836.074

33,7

1,16

61.234.883

62.960.186

40,7

1,28

Amazonas
Acre

Tocantins
Distrito Federal
São Paulo
Pará

Paraíba

Brasil

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da Serasa Experian (2019).

Não restam dúvidas de que a falta de educação financeira pode resultar em atrasos
nos pagamentos das obrigações financeiras ocasionando a inadimplência, pois a
contração de dívidas em descompasso com as restrições orçamentárias do
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consumidor provoca a procrastinação dos pagamentos e a incapacidade de honrálos, no seu devido tempo (Associação Brasileira de Educadores Financeiros2).
Assim, a inadimplência surge como um agravante do endividamento, já que o
consumidor, ao comprometer uma alta parcela de suas rendas com obrigações
financeiras, pagamento de juros e amortização do principal, não consegue manter
este padrão ao longo do tempo. Ademais, o consumidor é levado a se endividar
ainda mais para quitar antigos débitos, deteriorando a sua situação financeira, o que
enseja a incapacidade de honrar os seus compromissos, configurando a
inadimplência.
No entanto, o fenômeno não se restringe aos consumidores que retardam suas
dívidas. Muitas empresas, industriais ou comerciais, especialmente no setor de
serviços, ao adquirirem matérias-primas ou mercadorias, podem passar por
dificuldades em sua gestão financeira. No caso brasileiro, há uma clara deterioração
do ambiente econômiconos anos recentes, sendo que a recessão e queda nas
vendas comprometem a produtividade e eficiência de empresas com grande impacto
nos fluxos de caixa, criando uma grande vulnerabilidade nos negócios. A Tabela 6
traz os números da inadimplência nas micro e pequenas empresas brasileiras, no
período 2018-2019.
Tabela 6
Inadimplência nas Micro e Pequenas Empresas (MPEs): Brasil - 2018 e 2019
Período

Número de Empresas (em mil)

Julho/2018

5 208

Junho/2019

5 470

Julho/2019

5 501

Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da Serasa Experian (2019).

De acordo com o estudo da Serasa Experian, 5,5 milhões de micro e pequenas
empresas encontravam-se inadimplentes em julho de 2019, um novo recorde da
série histórica iniciada em março de 2016.Ao se comparar os dados de julho de
2019 aos de julho do ano anterior, observou-se um aumento de 5,6%. Esta elevação
2

Disponível em: https://www.diariodoiguacu.com.br/noticias/detalhes/inadimplencia-bate-novorecorde-veja-como-sair-desta-situacao-48910. Acessado em 18 de abril de 2020.
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foi causada, principalmente, pelo segmento de Serviços, responsável por 48,4% do
total da inadimplência setorial e uma alta de 9,6% com relação ao mesmo período
de 2018, o que se expõe na Figura 4.

Industria 456 082

Comércio 2 355 177

Serviço 2 665 045

8,3%

48,4%
42,8%

Figura 4
Inadimplência por setores produtivos: Brasil, julho/2019.
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da Serasa Experian (2019).

Luís Rabi, economista da Serasa Experian, apresenta o seguinte argumento sobre
essa situação:
setores fortemente ligados à renda dos brasileiros, como o de Serviços,
acabam reunindo o maior volume de empreendimentos com contas atrasadas
e negativadas devido à precária geração de caixa. Com isso, os
empreendedores buscam crédito para cobrir rombos em seus orçamentos,
sem retorno imediato e, por isso, acabam deixando de honrar os
compromissos financeiros3.
Por Estado, o Amapá teve a maior alta (12,0%) no número de micro e pequenas
empresas com dívidas atrasadas e negativadas, no comparativo entre 2018 e 2019.
Em seguida figuravam Rio de Janeiro (10,8%) e Rio Grande do Sul (9,9%). Cinco
Estados apresentaram queda: Santa Catarina (-12,6%), Alagoas (-5,0%), Rio
Grande do Norte (-3,1%), Piauí (-2,7%) e Maranhão (-0,2%), como demonstra a
Figura 5.
3Recuperado

de https://www.serasaexperian.com.br/sala-de-imprensa/numero-de-brasileiros-comdividas-atrasadas-aumenta-em-2-milhoes-e-bate-novo-recorde-revela-serasa-experian.
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Figura 5
Empresas com dívidas atrasadas e negativadas: variação anual Jul/18 xJul/19
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da Serasa Experian (2019).

2.2 A oferta de crédito e inadimplência nas IES
A fonte principal de sustentação das IES privadas é constituída pelas mensalidades
pagas pelos alunos. Porém, o governo brasileiro visando aumentar o número de
pessoas com educação superior introduziu o Fundo de Financiamento ao Estudante do
Ensino Superior (FIES), mecanismo que permitiu um grande aumento nas matrículas

das instituições privadas de ensino. Os resultados no aumento da procura por
educação superior são notórios, entretanto, esse mecanismo de financiamento
ensejou um efeito perverso nas taxas de inadimplência, conforme será discutido a
seguir.
2.2.1 O Financiamento Estudantil – FIES
O FIES se constitui como um fundo de natureza contábil, destinado à concessão de
financiamento aos estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não
gratuitos e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da
Educação.
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Possui regulamentação própria que define inclusive a possibilidade de que seja
oferecido, também, a alunos da educação profissional técnica de nível médio, bem
como aos estudantes matriculados em programas de mestrado e doutorado
reconhecidos pela CAPES e com avaliação positiva, desde que haja disponibilidade
de recursos, observada a prioridade no atendimento aos alunos dos cursos de
graduação.
Assim sendo, o FIES destina-se primariamente a financiar a graduação no ensino
superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de sua
formação e estejam regularmente matriculados em instituições não gratuitas,
cadastradas no Programa e com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo
MEC.
Criado em 1999 para substituir Programa de Crédito Educativo –PCE/CREDUC, o
FIES é regulado pela Lei n.

o

10.260, de 12 de julho 2001 (e suas regulamentações,

como as Portarias Normativas n.º 3, de 13/02/2009; n.º 1, de 21/01/2010; n.º 10,de
30/04/2010; e n.º 1, de 14/01/2011, e alterada por sua Lei modificativa mais recente
(a Lei n.º12.202, de 2010) e opera por meio de empréstimo recambiável e negociado
caso a caso com a instituição financeira que o oferece.
O programa tem registrado participação crescente das Instituições de Ensino
Superior – IES e dos estudantes do país. Ao fornecer aos universitários
selecionados recursos suficientes para arcar com custos de sua educação e concluir
seu curso, o FIES também apoia as instituições de ensino superior, que passam a
ter garantido o recebimento da parcela financiada pelo Programa.
A operacionalização do Fundo, antes somente efetuada pela Caixa Econômica
Federal, está desde 2010 sob a responsabilidade do Fundo Nacional de
Desenvolvimento da Educação (FNDE), para contratos firmados a partir de 15 de
janeiro de 2010. Houve redução dos juros de 9% para 3,4% ao ano, a criação e o
alargamento do período de carência de 6 meses para 18 meses, bem como do
período de amortização para três vezes o período financiado acrescido de 12
meses.
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Além dessas inovações, o FIES passou a operar em fluxo contínuo, permitindo
novos pedidos de financiamento em qualquer período do ano. Para os contratos de
financiamento formalizados no âmbito do FIES em exercícios anteriores, o FNDE
assumiu o papel de agente operador em 30 de junho de 2010, segundo informações
disponibilizadas no portal online do FNDE.
A Caixa Econômica Federal, até recentemente agente financeiro único do FIES,
compartilha esta função a partir de 2010 com o Banco do Brasil e, nos planos do
MEC, a partir de 2011, com outras instituições financeiras. A coordenação
operacional do programa passou ao FNDE.
Ressalta-se que no antigo modelo do financiamento os únicos bancos que atuavam
como agentes financeiros eram os públicos: Caixa Econômica Federal e Banco do
Brasil. Com o novo FIES os bancos privados também passaram a financiar o
programa nas modalidades do P-FIES. Enquanto O FIES oferece financiamento a
juros zero para quem possui até três salários mínimos, a modalidade P-FIES é uma
forma de contemplar pessoas com juros variáveis que recebem até cinco salários
mínimos. As condições de financiamento são definidas pela instituição de ensino e o
banco (Portal FNDE4). A meta é extrair as amarras impostas pela administração
pública e impulsionar a autorização do financiamento nessa modalidade.
Na Figura 6, tem-se a distribuição de matrículas na rede privada pelo FIES, em
porcentagem, no Brasil, nos anos de 2009 a 2018.

Disponível em: FNDE – Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Disponível em:
http://www.fnde.gov.br/financiamento/fies-graduacao. Acesso em: 10 abril de 2020.
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Figura 6
Distribuição de matrícula na rede privada pelo Fies (%) – Brasil 2009 – 2018
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados do Censo da Educação Superior (INEP, 2018).

A partir de 2005, o FIES passou a conceder financiamento também a bolsistas
parciais selecionados pelo PROUNI – Programa Universidade para Todos, que não
participam dos processos seletivos regulares do FIES, sendo designados períodos
específicos para concessão de seus financiamentos. Somente para este público já
foram realizadas mais de 9,2 mil contratações. Contudo, segundo informações
publicadas pela Biblioteca Digital da Câmara dos Deputados, o então ministro da
Educação Fernando Haddad, apontava que havia falha de comunicação do
programa com o seu público alvo, pois houve 396.000 inscritos para as 30.000
bolsas do PROUNI oferecidas no 1º semestre de 2011 e poucos dos candidatos às
bolsas parciais sabiam da possibilidade de acessarem o FIES para poderem pagar a
outra metade das mensalidades.
Outra importante modificação promovida pelo Ministério da Educação no FIES, com
o objetivo de facilitar as adesões ao programa e aumentar o número de inscritos no
financiamento, se deu em relação os professores da educação básica em busca de
qualificação profissional em licenciaturas. A eles foi concedida uma situação
especial, sendo que poderiam quitar o financiamento trabalhando na rede pública
por 20 horas semanais, o que lhes asseguraria abatimento de 1% da dívida
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contraída como o FIES por mês trabalhado. Essas mudanças passaram a valer para
o FIES 2011.Outra alteração diz respeito ao processo de solicitação do
financiamento FIES, estabelecendo que a comprovação de matrícula somente seria
exigida no momento de validar a documentação junto à Comissão Permanente de
Supervisão e Acompanhamento do programa, a CPSA. Com isso, o estudante teria
garantidos os meios de pagamento das mensalidades escolares antes de assumir
um compromisso com a instituição de ensino.
Ademais, foi permitido que os interessados pudessem se inscrever em qualquer
época do ano e também solicitar o financiamento no ato da matrícula. Continuaram a
valer os dispositivos legais de que só podem aderir ao FIES alunos matriculados em
cursos de graduação com avaliação positiva (3 ou mais) no Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior e que o programa não atenderia cursos a distância.
Outra regra introduzida foi a obrigatoriedade da realização do ENEM para os que
pretendem pleitear financiamento junto ao FIES.
Talvez a mudança mais importante tenha sido a anunciada em fevereiro de 2011
pela própria Presidente da República na época, Dilma Roussef, segundo a qual o
aluno somente daria início à quitação do financiamento de seu curso superior um
ano e meio depois de formado.
Dependendo do cursões colhido, como no caso de medicina, o pagamento poderia
ser feito em até 20 anos. O MEC facilitou ainda um dos maiores obstáculos à
tomada de empréstimo recambiável pelo FIES: a exigência de fiador, o qual poderia
ser substituído por um fundo de recursos do próprio Governo Federal. Entretanto,
esta última proposta ainda encontra dificuldades práticas para ser implementada.
O sistema de adesão ao Programa, em suas várias etapas, é hoje praticamente
operado pela internet - desde a adesão das instituições de ensino, passando pela
inscrição dos estudantes, feitas pelo Sistema Informatizado do FIES (SisFIES), e a
divulgação dos resultados e entrevistas em regime de fluxo contínuo, que permite ao
estudante solicitar o financiamento em qualquer período do ano5.

5

Disponível em: http://www3.caixa.gov.br/fies/FIES_FinancEstudantil.asp. Acesso em 15/06/2020.
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Contudo, o FIES tem apresentado uma crescente inadimplência, e conforme
informações do Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil (FNDE), o número
de contratos inadimplentes no âmbito do Fundo de Financiamento Estudantil atingiu
a cifra de 700.000 contratos, revelando um aumento de 180% no ano de 2019
(Tabela 7).
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Histórico da Inadimplência do FIES
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados do Fundo Nacional de Desenvolvimento EstudantilFNDE (2019).

De acordo com o Fundo Nacional de Desenvolvimento Estudantil, os inadimplentes
do FIES representam47% do total de 1,5 milhão de contratos em fase de
amortização, na qual os estudantes já terminaram o curso de graduação e foram
transcorridos os respectivos períodos de carência, cabendo a eles amortizar o valor
do empréstimo em pagamentos mensais.
2.2.2 A inadimplência no setor educacional
Como salienta Amorim Neto (2002), a concessão de crédito ultrapassou os limites
das instituições financeiras, representadas por bancos, cooperativas de crédito,
empresas de cartões de crédito e de factoring, envolvendo a indústria, a agricultura,
o comércio e serviços em geral. Para instituições financeiras, a análise detalhada
dos riscos específicos envolvidos na concessão de empréstimos faz parte do
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conjunto de suas atividades principais, por isso existe um grande número de
trabalhos divulgados sobre o tema para este segmento. Entretanto, outras atividades
empresariais também concedem cada vez mais crédito aos seus clientes e
fornecedores e, assim, têm a necessidade de administrar melhor sua carteira, face
ao volume de recursos financeiros em situação de risco.
O segmento educacional constituído pelas IES privadas é uma dessas áreas que
não têm na oferta de crédito sua atividade principal, mas a qual se tornou necessária
para a retenção de alunos em face da drástica redução das bolsas fornecidas pelo
governo federal. Essa nova exigência se dá aduras penas, sacrificando a liquidez
das organizações e exigindo o desenvolvimento de métodos de gestão de riscos na
tentativa de mitigarem as altas taxas de inadimplência que têm enfrentado.
A questão da inadimplência para as instituições do segmento educacional atuantes
no Brasil tem se tornado cada vez mais crítica. Nas instituições ensino superior
privado, em 2017, o default superou a de pessoas físicas, conforme levantado pelo
Banco Central (2017). Enquanto nos demais setores da economia a taxa foi de
5,25% para atrasos de pagamento superiores a 90 dias, nas IES privadas atingiu a
alta cifra de 8,93% (Figura 8).
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Figura 8
Taxa de crescimento na inadimplência por setor econômico (%)
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da Semesp (2018).

Segundo um levantamento feito pelo Sindicato das Mantenedoras de Ensino
Superior – SEMESP (2018), as instituições de pequeno porte foram as que
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registraram os índices mais altos para atrasos de pagamento superiores aos 90 dias:
12,7%, cifra essas que estão bem acima das exibidas pelas demais instituições de
ensino superior, conforme demonstra a Figura 9.

14
12
10
pequeno porte

8
6
4

médio porte

12,7

grande porte
6,5

7,2

2
0

Figura 9
Comparação de atrasos superiores a 90 dias entre IES (%)
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da Semesp(2018).

Alguns fatores têm se tornado preponderantes e, segundo Rodrigo Capelato, diretor
executivo de Modalidades Especializadas de Educação do MEC, entre esses
estariam o prolongamento da crise econômica, agravada pelo cenário político
totalmente indefinido, além da redução na oferta de crédito próprio das instituições
aos alunos.
Ademais, por não fazer parte de sua finalidade principal, conforme salientado, as
instituições de ensino tornaram a administração do risco de crédito como uma
atividade secundária, sem o necessário cuidado e foco. Em geral, as IES limitam-se
somente a consultas ao Serviço de Proteção ao Crédito (SPC) e ao Serasa
Experian, sem que haja uma real proposta de filtrar e de restringir o acesso aos
serviços da empresa de potenciais maus pagadores, mediante a utilização de um
adequado sistema de gestão de risco.
A inadimplência causa grande apreensão na gestão financeira das empresas, uma
vez que a ausência de adimplemento pelos consumidores compromete a geração de
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caixa, a sustentabilidade financeirae as estratégias corporativas, afetando sua
operacionalização (Bem, Santos &Comitre, 2007).
A inadimplência na área da educação provoca, evidentemente, grandes transtornos.
Como, em geral, as IES privadas, especialmente as de pequeno porte, não possuem
sólida estrutura de capital, o não pagamento pelos estudantes à instituição de
maneira constante resulta em atrasos de pagamentos dos docentes e funcionários e
cortes de seus investimentos. Esta situação gera desmotivação e, até mesmo, perda
da qualidade do ensino.
Andrade(2008, p. 3), afirma que
com a atual situação econômica do país, ocorre que muitas pessoas deixam
de honrar os seus compromissos financeiros, preferindo dar prioridade às
suas necessidades básicas, ocasionando um aumento de inadimplência em
instituições particulares de ensino, pois com sua situação financeira abalada
ou até perda do emprego, faz com que as pessoas atrasem ou não paguem
suas dívidas e infelizmente as instituições de ensino são as primeiras da lista
a serem cortadas, trazendo com isso a famosa inadimplência.
Esta situação obriga as instituições realizarem empréstimos bancários, elevando o
seu custo funcional, inibindo despesas e investimentos que poderiam ser revertidos
em prol da qualidade de ensino e/ou de vantagem para os estudantes. Ademais,
com a situação deteriorada de caixa pode haver atrasos na quitação de outros
compromissos, incluindo as obrigações fiscais e tributárias (Backet al., 2013).
Sentindo os efeitos da inadimplência, as instituições, inicialmente, procuraram
compensar a perda de receitas decorrentes da inadimplência, elevando as
mensalidades, o que provocou um ciclo vicioso, reportado há algum tempo por Back
et al. (2013). O autor alertava que chegaria um momento em que os acadêmicos
adimplentes não poderiam manter com suas obrigações devido ao preço alto das
mensalidades, tonando-se então, inadimplentes. Ademais, há de se acrescentar que
essa estratégia de majoração de preços não teve vida longa, seja pela inadimplência
que ela provoca, seja pelo acirramento da concorrência e expansão do ensino a
distancia (EAD), que promoveram uma grande redução das mensalidades do ensino
superior.
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No entanto, além dos fatores elencados, há dois fatores na área da educação
privada que repercutem na inadimplência: a legislação, que defende o estudante, e a
ausência de adequação das instituições à nova veracidade do mercado (Marques,
2006).
Segundo o autor, a atual legislação, a saber, a Lei n.o 9.870/99 tem sido
protecionista em referência aos contratantes e tem como causa relevante promover
ao absoluto a educação para aumentar os parâmetros de conceito do país no
cenário internacional.
A Lei em pauta, considerada comumente como “Lei do Calote”, favorece os
estudantes inadimplentes em elementos importantes, como a não autorização de
aplicação de penalidades pedagógicas até o fim do período letivo e o suprimento
obrigatório pelas IES de qualquer documentação requerida pelo docente. O Art. 6º
da Lein.º 9.870 esclarece que:
São proibidas a suspensão de provas escolares, a retenção de documentos
escolares ou a aplicação de quaisquer outras penalidades pedagógicas por
motivo de inadimplemento, sujeitando-se o contratante, no que couber, às
sanções legais e administrativas, compatíveis com o Código de Defesa do
Consumidor, e com os arts. 177 e 1.092 do Código Civil Brasileiro, caso a
inadimplência perdure por mais de noventa dias.
§ 1º Os estabelecimentos de ensino fundamental, médio e superior deverão
expedir, a qualquer tempo, os documentos de transferência de seus alunos,
independentemente de sua adimplência ou da adoção de procedimentos
legais de cobranças judiciais.(Vide Medida Provisória n.º 2.173-24, 23.8.2001)
§ 2º São asseguradas em estabelecimentos públicos de ensino fundamental e
médio as matrículas dos alunos, cujos contratos, celebrados por seus pais ou
responsáveis para a prestação de serviços educacionais, tenham sido
suspensos em virtude de inadimplemento, nos termos do caput deste artigo.
§ 3º Na hipótese de os alunos a que se refere o § 2o, ou seus pais ou
responsáveis, não terem providenciado a sua imediata matrícula em outro
estabelecimento de sua livre escolha, as Secretarias de Educação estaduais
e municipais deverão providenciá-la em estabelecimento de ensino da rede
pública, em curso e série correspondentes aos cursados na escola de origem,
de forma a garantir a continuidade de seus estudos no mesmo período letivo
e a respeitar o disposto no inciso V do art. 53 do Estatuto da Criança e do
Adolescente, pois há alunos que possuem dificuldades financeiras que se
esforçam para pagar seus débitos, porém, por outro lado, há os espertos que
possuem condições para honrar suas dívidas e se beneficiam das leis para
não pagarem, gerando ainda mais inadimplência.
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Outro aspecto que contribui para o crescimento da inadimplência por parte dos
estudantes é a prescrição de débitos dos inadimplentes a partir do quinto ano de
constituição da dívida. As instituições, na ausência de um adequado instrumento
legal para exigir judicialmente os valores devidos, deixam de cobrar os
inadimplentes na forma de processo de execução contratual, o que dificulta e
mesmo inviabiliza o recebimento de quantias vultosas de recursos.
O Código de Defesa do Consumidor revela as dificuldades das empresas em evitar
o mau pagador:
Art. 43. O consumidor, sem prejuízo do disposto no art. 86, terá acesso às
informações existentes em cadastros, fichas, registros e dados pessoais e de
consumo arquivados sobre ele, bem como sobre as suas respectivas fontes.
§ 1° Os cadastros e dados de consumidores devem ser objetivos, claros,
verdadeiros e em linguagem de fácil compreensão, não podendo conter
informações negativas referentes a período superior a cinco anos6.
Contudo, no âmbito legal há dois instrumentos que podem ajudar o combate à
inadimplência: um deles, o Art. 5º da Lei n.o9.870, fornece a base legal para cercear
o direito à matrícula:
Art. 5º. Os alunos já matriculados, salvo quando inadimplentes, terão direito à
renovação das matrículas, observando o calendário escolar da instituição, o
regimento da escola ou cláusula contratual.
Observa-se, assim, que o estudante já matriculado terá direito à renovação da
matrícula apenas se estiver em dia com suas obrigações financeiras com a IES. Mas
o estudante perderá seu direito de seguir seus estudos na instituição, caso esteja
inadimplente. Em tal situação, o estudante apenas será capaz de dar sequência aos
seus estudos quando negociar suas dívidas com a IES.
Para Rodrigues (2004), não permanecem dúvidas que este artigo foi uma evolução
na legislação educacional, possibilitando as instituições de ensino, caso queiram,
reduzir a inadimplência, interrompendo a renovação de matrículas dos estudantes
maus pagadores.

Disponível em: https://www.jusbrasil.com.br/topicos/10601860/artigo-43-da-lei-n-8078-de-11-desetembro-de-1990. Acesso em: 23/06/2020.
6
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O outro instrumento de potencial recuperação do crédito pode se dar por meio da
ação de cobrança a título de execução contratual pela não realização de pagamento.
Entretanto, as instituições não priorizam este meio de recebimento haja vista a
procrastinação da justiça brasileira, e a dúvida de solvibilidade dos contratantes
devedores.
Outro ponto que amplia o índice de inadimplência é a evasão. Há diferentes causas
que provocam a evasão, mas certamente uma das mais importantes em IES
privadas é a incapacidade do aluno em honrar os compromissos financeiros com a
instituição. De acordo com Souza (2010), as instituições de ensino são, também,
culpadas por essa situação ao não empregarem princípios de avaliação capazes de
identificar a potencial situação financeira do aluno em assumir os custos das
mensalidades escolares. Segundo o "Panorama do Ensino Superior Privado do
Brasil", realizado pela Startup Edtech, a evasão no setor privado aumentou 4% entre
2011 e 2016, indo de 19% do total de estudantes para 23%, como se vê na Figura
10.
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Crescimento da evasão no setor privado
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados do Panorama do Ensino superior (2017).

Não obstante os riscos inerentes à concessão do crédito, com a redução abrupta do
FIES e a falta de financiamentos alternativos com taxas compatíveis com a atividade
educacional, as instituições privadas de ensino se viram obrigadas a ofertar crédito
aos estudantes, na maioria das vezes, com recursos próprios.
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Esta situação é bem retratada pelos dados do Censo da Educação Superior do
Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP
(2017). Segundo essa fonte de informação, a porcentagem de calouros matriculados
no ensino superior que usam algum financiamento ofertado pelas próprias
instituições de ensino quase duplicou em três anos, passando de 14,4% em 2014
para 28,3% em 2017.
Visando atrair alunos e evitar a evasão, as IES privadas, além de ofertar
financiamento próprio, oferecem, também, descontos. Segundo o mapa do ensino
superior no Brasil, as mensalidades dos cursos superiores presenciais em
2017custavam, em média, R$898,00 (Semesp, 2018). A competição acirrada e a
queda dos preços das mensalidades, contudo, não têm sido suficientes para reverter
a situação de inadimplência dos alunos de cursos superiores de IES privadas,
conforme pode ser visualizado na Figura 11.
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Inadimplência de alunos por tempo de débito
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados da Pesquisa de Inadimplência, Semesp (2018).

Verifica-se que, em 2017, a taxa de inadimplência situou-se em 17,6%, 12,3% e
8,9%, considerando-se atrasos de até 30 dias, até 90 dias e mais de 90 dias,
respectivamente. Dois movimentos retratados na Figura 11são motivo de
preocupação. Em primeiro lugar, houve uma inversão na tendência da queda de
inadimplência que se observava de 2009 a 2014. E, em segundo lugar, o aumento
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da inadimplência a partir desta última data foi muito acelerado no curto prazo (até 30
dias) antevendo-se, assim, uma deterioração da situação de períodos mais recentes.
Rodrigo Capelato, diretor executivo do Semesp, não obstante aos riscos do
financiamento próprio, ressalta a importância deste mecanismo: “A crise toda do
setor e, principalmente, no FIES faz com que cresça o parcelamento próprio, que é a
única saída que os alunos estão tendo. Ou o setor privado oferece isso ou aluno não
tem como ingressar” (Semesp, 2019, p.5).
O problema, segundo Capelato, é que as instituições não têm capacidade financeira
para ampliar os créditos estudantis a longo prazo. O Semesp sempre defendeu,
como forma de melhorar os recursos públicos ainda presentes, que sejam
elaboradas linhas de crédito subsidiadas e a administração seja feita propriamente
pelas instituições de ensino e não por agentes financeiros. De acordo com o
Semesp(2019, p. 7), “as instituições sabem lidar com os estudantes e, ao mesmo
tempo, reduzir o risco de inadimplência”.
De acordo com o Superintendente de Marketing do Pravaler, Fábio Castro, não se
pode relegar o uso de financiamento de terceiros, pois as instituições de crédito
possuem vantagens não observadas em IES. A vantagem, segundo ele, é a maior
capacidade operacional e de funding das entidades voltadas para o financiamento, o
que permite aumentar o número de alunos atendidos, bem como reduzir a
inadimplência referente ao capital das IES (Pravaler, 2018).
Em suma, conforme discutido, a conjuntura atual de crise econômica impacta toda a
sociedade e impõe limites e restrições orçamentárias ao consumidor, fazendo com
que ele perca o controle financeiro e, assim, estando propício a tornar-se
inadimplente. Dessa forma é importante que as empresas desenvolvam políticas de
gerenciamento do crédito, devendo dedicar especial atenção aos fatores
determinantes da inadimplência e ao perfil do mau pagador (Teixeira& Silva, 2001).
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2.3 O gerenciamento do crédito e os determinantes da inadimplência da
pessoa física
O risco de crédito incorrido por uma empresa se refere à possibilidade de o tomador
do empréstimo descumprir suas obrigações contratuais, tornando a operação
problemática e custosa para a instituição (Capelletto&Corrar, 2008). Desse modo, a
inadimplência é um dos maiores transtornos à atuação eficiente das organizações,
independente do seu tamanho ou faturamento (Sehn&Carlini, 2007). Para coibir
estes problemas, as instituições financeiras desenvolvem políticas de gestão do
risco de crédito com o objetivo de preservar o capital e investi-lo em oportunidades
lucrativas (Amaral &Távora,2010).
A efetividade destas políticas, no entanto, está atrelada à capacidade de
classificação das informações sobre o perfil dos clientes, que venham a ser
relevantes para a identificação da propensão à inadimplência. Políticas de crédito
propensas ao risco em nome da ampliação da lucratividade tornam as operações
incertas.
O crédito como risco é algo que está evidente no dia a dia de qualquer empresa,
seja da área de serviços, financeira, industrial ou comercial. Entretanto, tendo em
conta o negócio ou a área de trabalho em que se incluem, as empresas fazem a
análises do risco de crédito dos seus clientes. O ideal é identificar o risco
relacionado ao perfil de cada cliente, para que a instituição opere dentro de uma
margem calculada (Miura&Davi, 2000). Para definir o risco de crédito de um cliente,
com maior ou menor exatidão, procede-se à avaliação do risco, que pode ser mais
ou menos apurada em questão do valor e o peso do crédito permitido para a
instituição credora.
A mensuração dos riscos geralmente se baseia em critérios como: o montante do
crédito concedido, o perfil econômico financeiro do candidato ao empréstimo, o
destino do recurso, o prazo da operação e as garantias oferecidas (Bessis, 1998).
Em instituições financeiras, a gestão do risco de crédito é uma atividade de
fundamental importância, uma vez que está diretamente relacionada ao principal
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objeto da indústria: a intermediação financeira. Mas, como se discutiu, com o passar
dos anos, a oferta de crédito deixou de ser um atributo apenas dos bancos, dela
participando empresas de diferentes setores da economia.
De acordo com estudos do Banco do Brasil (2008), o gerenciamento eficaz do risco
de crédito proporciona vários benefícios, dentre os quais se destacam:
a) eficiente alocação de capital;
b) redução dos custos de captação;
c) melhor relação de risco e retorno para o portfólio;
d) melhoria do processo decisório;
e) maior solidez, estabilidade e competitividade; e,
f) geração de valor para os acionistas.
Certamente, há risco em qualquer transação de crédito, mas esse deve ser plausível
e compatível ao negócio da empresa e à sua linha mínima de receita. Nesse sentido,
Gitman (1997) salienta que o risco apresentado pelo solicitante é de extrema
importância no processo de concessão de crédito, devendo ser considerados vários
quesitos na sua avaliação. Dois fatores são cruciais e merecem consideração
especial: o risco do tomador de crédito e o valor máximo de risco que a instituição
pode aceitar.
O risco máximo que a instituição pode aceitar depende da política adotada pela
empresa. Assim, torna-se essencial não apenas a avaliação do risco de crédito para
cada cliente, mas também a avaliação e o monitoramento da qualidade de crédito do
portfólio ao longo de sua duração.
Andrade (2017) salienta que a importância despendida à administração do risco de
crédito decorre da luta incessante para formar mercado, conquistar clientes, vender
cada vez mais produtos e serviços. Porém, de acordo com a autora, nem sempre
essa é a melhor escolha. “É necessário observar a qualidade do crédito, a qualidade
do cliente, procurar decifrar ou tentar distinguir o bom do mal pagador, priorizar a
otimização do crédito emprestado ou das vendas e não a sua maximização”
(Andrade, 2017, p. 49).
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Há concordância entre os acadêmicos de que o julgamento do analista deve ser
levado em consideração na análise de crédito, mas que critérios subjetivos devem
ser

complementados

por

técnicas

objetivas

ancoradas

em

métodos

estatísticos/econométricos (Santos, 2003; Silva, 2006; Selau, 2008).
Vários estudos têm sido elaborados com o objetivo de identificar os determinantes
macroeconômicos da inadimplência dos consumidores, sendo muito conhecidos os
elaborados por Yanga (1974) e Sullivan (1983) referentes à economia americana.
Segundo os autores, o endividamento excessivo das famílias é o fator explicativo
preponderante da inadimplência da pessoa física.
A garwal e Liu (2003), ao analisarem a inadimplência do produto “cartões de
crédito”, apresentaram elementos novos, e segundo eles, a inadimplência das
pessoas físicas se relacionava fortemente à perda do emprego.
Fay, Hurst e White (2002), em uma abordagem distinta, enfatizaram os aspectos de
caráter do consumidor, e associaram a inadimplência à possível ato premeditado
eivado de má fé. Assim sendo, ressaltaram os aspectos positivos de garantias como
elemento mitigador da inadimplência. Este comportamento reportado no estudo dos
autores é bastante conhecido, sendo condizente com o intitulado “moralhazard”, ou
risco moral, que se aplica em várias decisões dos agentes econômicos (Kistainy,
2002).
Em consonância com estes estudos, variáveis econômicas, demográficas e sociais
têm sido empregadas em modelos econométricos na tentativa de identificar os
fatores responsáveis pela inadimplência de pessoas físicas (Andrade, 2017,
Locatelliet al., 2015; Januzzi, 2010).
De acordo com Gross e Souleles (2002), não há dúvidas sobre as implicações do
endividamento exacerbado no desequilíbrio financeiro das pessoas. Espera-se,
assim, que quanto maior o comprometimento da renda, maior será a probabilidade
de inadimplência (Januzzi, 2010; Locatelliet al., 2015).

44

Outra variável que se destaca é o sexo do tomador do empréstimo, com maior
probabilidade de default por parte dos homens, sendo que as mulheres afiguram-se
como tendo um comportamento mais comedido no uso do crédito. Como é
amplamente divulgado, o Banco Grameen privilegia o crédito destinado ao público
feminino, cujo segmento corresponde 97% dos beneficiários, com baixíssima
inadimplência (Yunus, 2000).
A economia comportamental vem angariando crescente apoio, que se traduz em
várias premiações do Prêmio Nobel a economistas com enfoque nesta teoria. O
estudo de Agarwal, Chomsisengphetb e Liu (2008)se insere nesta corrente ao
introduzir as variáveis idade e estado civil nos modelos quantitativos, justificadas por
argumentos especialmente comportamentais Segundo os autores, espera-se maior
zelo com a reputação daqueles que estão ativos no mercado de trabalho, de tal
forma que os indivíduos de meia idade e casados possuem menor probabilidade de
inadimplência em relação ao indivíduo solteiro, devido a necessidade de acumular
capital social.
Tendo em vista as discussões teóricas e os resultados de estudos apresentados
neste capítulo, optou-se por usar nesta dissertação um modelo que procura
identificar os determinantes da inadimplência a partir de variáveis econômicas,
demográficas e sócio comportamentais. Este modelo e as variáveis empregadas na
análise serão apresentados no capítulo metodológico.
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3 Ambiência do Estudo
A unidade de análise desta dissertação é uma Instituição de Ensino Superior (IES)
privada localizada no município de Piripiri, Estado do Piauí. Para melhor caracterizála, apresenta-se, inicialmente, um breve retrato do estágio da graduação no estado e
no referido município.
3.1 O ensino superior no estado do Piauí
Há uma tendência em associar o baixo nível de educação no país e, por
conseguinte, de exclusão social ao comportamento da classe política e dos setores
mais afluentes da sociedade. No dizer de Saviani (1999, p. 13): “o atraso da escola
popular se deve a uma anomalia própria de uma sociedade cuja elite não consegue
ver além dos próprios interesses imediatos”.
No que diz respeito ao ensino superior no Estado do Piauí, a primeira faculdade foi
instalada apenas em 1931, com o surgimento da Faculdade de Direito, que nasceu
como uma entidade privada, resultado do esforço de alguns intelectuais ligados às
famílias de maior poder aquisitivo do lugar e com o apoio do interventor federal no
Piauí, Leônidas de Castro Melo.
Esta Faculdade teve uma trajetória conturbada e o seu regime jurídico sofreu várias
alterações: iniciou-se como uma instituição de direito privado; posteriormente, foi
transferida para o Estado; novamente privatizada, para ser, finalmente, federalizada.
Este processo de sucessivas modificações societárias não passou despercebido por
Antônio Fonseca Santos Neto, ao afirmar que “fica configurado, então, algo
interessante: a nova faculdade é destinada a viver com auxílio dos governos”
(Santos, 1998, p.80), numa forte indicação de que a aproximação das famílias
tradicionais do Piauí com as estrutura de poder acabava determinando o norte das
políticas voltadas para o ensino superior no estado (BRASIL/MEC/INEP, 2006).
Gracini (1984, p.21) “situa a educação como um fenômeno histórico preso à
produção e à reprodução material da sociedade, considerando a instituição
universitária

como

aparelho

ideológico

dominante

nas

formações

sociais
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capitalistas”. Para Chauí (2001), esta compreensão de uma escola como um local de
reprodução dessas construções foi algo do passado. Segundo a autora, atualmente,
nem este papel a universidade está executando:
Se, outrora, a escola foi o lugar privilegiado para reprodução da estrutura de
classes, das relações de poder e da ideologia dominante, e se, na concepção
liberal, a escola superior se distinguia das demais por ser um bem cultural
das elites dirigentes, hoje, com a reforma do ensino, a educação é encarada
como adestramento de mão-de-obra para o mercado. Concebida como
capital é um investimento e, portanto, deve gerar lucro social. Donde a ênfase
nos cursos profissionalizantes do ensino médio e nas licenciaturas curtas ou
longas, em ciências, estudos sociais, e comunicação-expressão, no caso das
universidades (Chauí, 2001, p. 52).
Saviani (1999, p. 14) posiciona que a expansão do ensino universitário é um
fenômeno que transborda as fronteiras do país, equivalendo-se a um processo de
ordem global “não se devendo, necessariamente a uma visão estreita de nossas
elites”.
Nesse panorama, não se pode ignorar que a universidade, assim como a sociedade,
é tradicionalmente formada pelo indivíduo, este também em construção, como parte
componente dessa sociedade que discute maneiras diferenciadas de pensar sobre
si mesma. Logo, o papel da universidade não pode ser visto unilateralmente,
dependendo simplesmente de uma visão exata da elite dirigente, ou unicamente da
instituição universitária; devem-se levar em conta os indivíduos que a integram, ou
seja, há uma inter-relação, uma dinâmica que faz com que as coisas não sejam
inertes ou lineares, em uma analogia de causa e efeito.
Não obstante o debate sobre as raízes e a função do ensino universitário no país,
deve-se reconhecer que o acesso ao ensino superior é, ainda, muito restrito, e de
acordo com o levantamento Educational Glance, elaborado pela Organização de
Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE)7, apenas 21% dos jovens
brasileiros, entre 25 e 34 anos, concluíram o ensino superior. Na OCDE a média é
44%, e mesmo no âmbito da América Latina, a situação do país é muito
desconfortável, haja vista os números referentes à Argentina (40%), Chile (34%),
Colômbia (29%) e Costa Rica (28%).
Recuperado de: https://querobolsa.com.br/revista/21-dos-brasileiros-possuem-ensino-superiorcompleto-aponta-levantamento-da-ocde
7
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No país, observa-se a predominância de cursos superiores ofertados pelas IES
privadas, sendo que há 2,4 alunos matriculados na rede privada para cada aluno
matriculado na rede pública, na modalidade de cursos presenciais, como se observa
na Figura 12.
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Figura 12
Razão de matrícula por relação privado/público
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Censo da Educação Superior (2018).

Verifica-se que os estados de São Paulo, Rondônia e no Distrito Federal há mais de
três alunos matriculados na rede privada para cada aluno na rede pública em cursos
presenciais, ou seja, essa é uma cifra que se situa acima da média nacional. Com
uma relação um pouco menor, Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina
também apresentam números acima da média nacional.
Percebe-se, ao analisar as informações presentes na Figura 12, uma relação direta
entre renda per capita e predominância do ensino privado, sendo que no caso de
Piauí descortina-se que háapenas1,4 alunos matriculados na rede privada para cada
aluno matriculado na rede pública. Ou seja, deixando de lado juízos de valor, há
possibilidade de expansão do ensino privado neste estado, uma vez que o futuro
aumento da demanda por parte de jovens não deverá ser atendido pelas instituições
públicas, haja vista suas restrições orçamentárias.
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Em uma análise da rede de ensino superior do estado do Piauí referente a 2020,
constata-se a existência de duas universidades e um centro tecnológico superior
públicos e trinta e seis faculdades particulares (MEC, 2019).
As IES privadas se consolidaram após a efetivação de programas governamentais,
tais como o PROUNI e FIES. Como argumenta Lima (2007, p. 65-66), as
especificações dos “organismos internacionais do capital para a periferia do
capitalismo, cujo eixo foi a Reforma do Estado, promoveram ao longo dos anos 1990
e 2000, um intenso processo de privatização dos serviços públicos, entre eles a
educação, especialmente a educação superior”.
O processo de privatização propiciou, ainda, a diversificação das instituições de
ensino superior e de seus cursos, bem como dos agentes de financiamento nesta
modalidade de ensino. Foram preponderantes nessa dinâmica o estabelecimento
dos programas PROUNI e FIES.
Conforme salientado no capítulo anterior, o primeiro programa promove o acesso às
IES particulares para estudantes de baixa renda e que tenham estudado todo o
ensino médio em escolas públicas, ou como bolsistas integrais em escola particular,
mediante a concessão de bolsas de estudos. O segundo é baseado em mecanismo
de financiamento direcionado aos estudantes sem condições econômicas suficientes
para custear seus estudos nas faculdades privadas.
Esses mecanismos de financiamento, embora imperfeitos e usados muitas vezes de
forma pouco responsável, promoveram uma grande procura pelo ensino nas IES
privadas e elevou sobremaneira a inserção dos jovens ao ensino superior. Nesse
sentido, a grande expansão do número de alunos matriculados nas IES do estado
do Piauí não se diferencia do quadro observado em âmbito nacional.
3.2 O ensino superior no município de Piripiri
A partir dos anos 2000, Piripiri passou por um processo de modificações sociais,
com a chegada do ensino superior e de expansão urbana, influenciada pela política
de habitação e inclusão social apresentada por ações do Governo Federal.
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Atualmente, a cidade conta com instituições públicas e privadas, ofertando educação
superior aos estudantes do município e de regiões vizinhas. São duas instituições
públicas instaladas em Piripiri: a Universidade Estadual do Piauí (UESPI)e o Instituto
Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI). A UESP oferta sete cursos de
graduação, outros três no âmbito do Plano Nacional de Formação de Professores
(PARFOR) e cinco propiciados pelo Núcleo de Educação a Distância (NEAD). Já o
Instituto Federal de Ciência e Tecnologia do Piauí, inaugurado em 2010, oferta um
curso de licenciatura (Matemática), um de bacharelado (Administração) e cursos de
ensino técnico de nível médio, presencial e a distância.
São, também, duas instituições privadas de ensino superior localizadas no
município: A Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI)e a Universidade Norte do
Paraná (UNOPAR). A CHRISFAPI foi inaugurada em 2006 e conta com onze cursos
de graduação e oito especializações na modalidade presencial. A UNOPAR instalou
um polo em Piripiri em 2010 e atualmente oferta vinte e nove cursos de graduação a
distância.
A CHRISFAPI constitui-se na unidade de análise da presente dissertação. Cabe
destacar que no Índice Geral de Cursos (IGC) levantado pelo MEC/INEP (2018), a
referida IES obteve o índice 4,0, que a colocou dentre as melhores faculdades do
estado. Registra-se que dos seus onze cursos ofertados, seis deles passaram pela
referida avaliação. Na Figura 13 pode-se visualizar o IGC das IES no Piauí.
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Figura 13
IGC das IES no Piauí
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do IGC, MEC/INEP (2018).
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O cálculo do IGC leva em consideração alguns itens, tais como o último triênio
relativo aos cursos avaliados, além da média dos conceitos de avaliação dos
programas de pós-graduação stricto sensu atribuídas pela Capes na última
avaliação trienal disponível, e ainda a distribuição dos estudantes entre os diferentes
níveis de ensino (graduação ou pós-graduação stricto sensu). A avaliação varia de 1
a 5 pontos, sendo que são consideradas mais bem avaliadas as que atingem esse
número.
Somente 8,1% do total de IES avaliados pelo MEC no estado do Piauí, em questão,
obtiveram nota 4 (a maior alcançada pelo estado), sendo todas essas instituições
privadas. As notas das instituições públicas de acordo com o critério da mediana foi
3,0, sendo que outras 27 instituições privadas também obtiveram essa nota.
3.3 A caracterização da unidade de análise
A Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI), objeto de análise desta dissertação, é
uma instituição de ensino superior privada, localizada no município de Piripiri,
distante160 quilômetros de Teresina, Capital do estado. A instituição é mantida pela
Associação Piripiriense de Ensino Superior, também localizada no referido
município, e recebeu a devida autorização, para funcionamento, do MEC, em 17 de
outubro de 2005, pela Portaria n. o 3.631.
No ano de 2006, a Christus Faculdade do Piauí deu início a suas atividades,
ofertando03 (três) cursos, contando à época com apenas 08 (oito) técnicos
administrativos e 11 (onze) docentes. Ao longo dos anos, a Instituição se consolidou
como referência no ensino superior regional, e hoje conta com 11 (onze) cursos de
graduação e 06 (seis) de especialização. Na Figura 14 estão listados os cursos
ofertados atualmente pela CHRISFAPI.
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Data de Início do
Funcionamento

Portaria de Autorização

Administração

07/08/2006

Portaria MEC. 3632/2005, publicada
no D.O.U de 20/10/2005

Ciências Contábeis

07/08/2006

Portaria MEC. 3633/2005, publicada
no D.O.U de 20/10/2005.

Direito

07/08/2006

Portaria
MEC.
993–A/2006,
publicada no D.O.U de 12/05/2006.

Enfermagem

12/02/2007

Portaria MEC 940/2008, publicada
no D.O.U de 24/11/2008.

Fisioterapia

01/02/2011

Portaria MEC 1.562/2010, publicada
no D.O.U de 27/09/2010.

Serviço Social

013/08/2011

Portaria MEC. 147/2011, publicada
no D.O.U de 17/01/2011.

Farmácia

02/08/2015

Portaria MEC. 719/2014, publicada
no D.O.U de 27/11/2014.

Engenharia Civil

07/08/2017

Portaria MEC. 327/2017, publicada
no D.O.U. de 17/04/2017.

Odontologia

24/04/2019

Portaria Nº 153, de 28 de março de
2019.

Educação Física

11/02/2019

Portaria Nº 432, de 15 de Junho de
2018.

Nutrição

11/02/2019

Portaria nº 432 de 15 de Junho de
2018.

Curso

Figura 14
Cursos ofertados pela Christus Faculdade do Piauí (CHRISFAPI)
Fonte: Elaborada pelo autor a partir dos dados do Projeto de Desenvolvimento Institucional-PDI(20182022).

A CHRISFAPI oferece Pós-Graduação Lato Sensu nas áreas de Direito Penal e
Processual Penal; Direito do Trabalho e Direito Previdenciário; Docência do Ensino
Superior; Gestão Social: políticas públicas, saúde e assistência; Gestão Financeira e
Sistema

de

Informação;EnfermagemObstétrica;FisioterapiaTraumato-Ortopédica,

Urgência e Emergência. Recebe alunos de 31 cidades, provenientes dos estados do
Ceará (23 cidades)e do Piauí (08 cidades), fortalecendo assim a sua missão, que é
a de “gerar, sistematizar e socializar o conhecimento e o saber, por meio da oferta
de serviços educacionais de qualidade, comprometendo-se com a sociedade, o meio
ambiente e a cidadania” (Núcleo de Comunicação da Faculdade CHRISFAPI,
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disponível no site da instituição). Na Tabela 7 tem-se a área de abrangência da
Faculdade CHRISFAPI.
Tabela 7
Área de Abrangência da Faculdade CHRISFAPI
Estado
Município
Piauí

Ceará

População

Barras

45.938

Batalha

26.277

Brasileira

8.139

Campo Largo do Piauí

7.058

Capitão de Campos

11.208

Domingos Mourão

4.291

Esperantina

38.749

Joaquim Pires

14.059

Joca Marques

5.282

Lagoa de São Francisco

6.590

Luzilândia

25.028

Madeiro

8.075

Matias Olímpio

10.693

Milton Brandão

6.791

Morro do Chapéu do Piauí

6.641

Nossa Senhora dos Remédios

8.457

Pedro II

38.014

Piracuruca

28.066

Piripiri

62.600

Porto

12.239

São João da Fronteira

5.873

São João do Arraial

7.700

São José do Divino

5.237

Carnaubal

16.746

Croatá

17.069

Guaraciaba do Norte

37.775

Ibiapina

23.808

São Benedito

44.178

Tianguá

68.892

Ubajara

31.787

Viçosa do Ceará

54.955

Área de influência da CHRISFAPI

688.215

Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do Projeto de Desenvolvimento Institucional-PDI
(2018 a 2022).
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No ano de 2019, o corpo discente da CHRISFAPI era constituído por 2.120 alunos,
sendo 1.853 matriculados nos cursos de bacharelado e 320 alunos matriculados nos
cursos de pós-graduação lato sensu. A IES contava com 71docentes e 35
servidores.
As mensalidades variam de acordo com as áreas, sendo os maiores valores
referentes aos cursos da área de saúde e os menores aos das ciências humanas e
sociais, como se observa na Tabela 8.
Tabela 8
Alunos por curso e valor da mensalidade (em 2019)
Quantidade de alunos por
curso
73

Valor da
Mensalidade(R$)
571,97

Ciências Contábeis

102

571,97

Direito

603

891,67

Enfermagem

265

998,76

Fisioterapia

195

998,76

Serviço Social

35

663,32

Farmácia

168

998,76

Engenharia Civil

141

998,76

Odontologia

104

1790,00

Educação Física

72

571,97

Nutrição

95

695,00

1.853

929,52a

Cursos
Administração

Total

Nota: aMédia ponderada pelo número de alunos dos diferentes cursos.
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do Sistema Gflex(2019).

Em 2019, as mensalidades dos os cursos de Administração, Ciências Contábeis e
Educação Física apresentavam valores de R$ 571,97, os menores da IES. No nível
intermediário se situavam os cursos de Enfermagem, Fisioterapia, Farmácia e
Engenharia Civil, com mensalidades de R$ 998,76, enquanto o de Odontologia
exibia as mensalidades mais altas, da ordem de R$ 1790,00.
A instituição possui ainda como parte de seu diferencial a Clínica Escola, que é uma
unidade de apoio ao ensino e às atividades de extensão do curso de Fisioterapia.
Ela foi criada para atender prioritariamente às necessidades de treinamento dos
alunos no Estágio Supervisionado, a partir do oitavo período.
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A Clínica oferece as seguintes especialidades: Traumato-ortopedia, Neurologia
adulto e pediátrica, Cardiorrespiratória, Gineco-obstetrícia, Dermato-funcional e
Hidroterapia. Os atendimentos são realizados por alunos do curso de Fisioterapia,
sob a supervisão de professores especialistas nas áreas de atuação da Clínica,
devidamente registrados no Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia
Ocupacional (Crefito).
A IES possui ainda10 laboratórios para aulas práticas voltadas aos cursos nas áreas
de saúde e também o laboratório de informática. Todos montados com
equipamentos modernos onde o aluno tema oportunidade de uma aprendizagem
qualificada. A Figura 15 expõe os laboratórios especializados presentes na
CHRISFAPI.
Laboratórios
Anatomia e Neuroanatomia
Microbiologia, Imunologia e Parasitologia
Química, Bioquímica, Físico-Química e Farmacognosia
Fisíca, Biofísica e Farmacologia
Biologia Celular e Histologia
Fisiologia e Patologia
Tecnologia de Alimentos
Cosmetologia e Controle de Qualidade
Semiologia e Teorias e Práticas para Enfermagem
Fisioterapia Neurológica, Métodos e Técnicas de Avaliação e Prótese e Órtese
Fisioterapia Cardiológica, Pneumológica, UTI e Fisiologia do Exercício
Recurso Terapêutico Manual e Mecânicos, Cinesioterapia, Cinesiologia
Biomecânica e Eletrotermofototerapia

Figura 15
Laboratórios especializados da CHRISFAPI
Fonte: Elaborado pelo autor com base em dados do Projeto de Desenvolvimento
Institucional-PDI (2018 a 2022).

O Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI) da CHRISFAPI para o período de
2018 a 2022estabeleceu a visão de futuro a partir de uma análise do contexto social,
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no qual se vislumbram as transformações advindas do processo de globalização,
que exige soluções rápidas e eficazes para os problemas que surgem com a
velocidade desencadeada pelas ferramentas do universo informatizado. Os
mantenedores acreditam que o processo de gestão da IES deve ser inovador,
integrador e participativo, tomando o plano como um instrumento para o
acompanhamento de um processo transparente de gestão administrativa.
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4 Metodologia
Neste capítulo será caracterizada a pesquisa, apresentado o modelo de análise e
detalhadas a amostra e as variáveis empregadas.
4.1 Caracterização da pesquisa
É uma pesquisa quantitativa de natureza causal, descritiva voltada para descrever,
identificar, relatar e comparar as características de determinada população ou
fenômeno estabelecendo as relações entre as variáveis (Gil,1999). Assim, a
presente dissertação pode ser caracterizada de cunho descritivo, uma vez que se
propõe a analisar a inadimplência em uma IES.
A unidade de análise, conforme foi informado, é uma instituição privada de pequeno
porte, localizada no município de Piripiri – PI, com IDH de 0,635, próximo ao limite
superior da faixa caracterizada de baixo IDH, que compreende índices de 0,500 a
0,599.
Em relação aos meios, o presente trabalho é documental, com dados extraídos de
documentos disponibilizados pela instituição (relatórios gerenciais), segundo Bravo
(1991).
O estudo se caracteriza como quantitativo, procurando garantir a precisão dos
resultados, evitando distorções nas análises e nas interpretações, permitindo maior
segurança nas conclusões (Knechtel, 2014). Quanto ao relacionamento entre as
variáveis utilizadas, pode-se classificá-lo como sendo de natureza conclusiva causal.
al tipificação decorre do uso de um modelo de regressão logística que procura
associar

variáveis

econômicas,

sociais

e

demográficas

ao

fenômeno

da

inadimplência em uma IES.
4.2 Apresentação do modelo
O referencial teórico remeteu a um modelo cujos determinantes da inadimplência de
discentes são constituídos por variáveis econômicas, sociais e demográficas.
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O modelo pode ser representado conforme ser expõe na Figura 16.

Variáveis Econômicas:
1 - Mensalidade/renda do discente
2 - Distância da residência do
discente
àescola
Variável Social
3 - Estado civil do discente

Inadimplência

Variáveis Demográficas:
4 - Sexo do discente
5 - Idade do discente

VARIÁVEIS INDEPENDENTES

VARIÁVEL DEPENDENTE

Figura16
Modelo de análise –Determinantes da inadimplência em uma IES
Fonte: elaborado pelo autor (2020).

Com o uso deste modelo, examinou-se a relação existente entre inadimplência
(variável dependente) e as variáveis econômicas (comprometimento da renda do
discente com a mensalidade escolar e custo de deslocamento do discente até a
escola), social (estado civil do discente) e demográficas (sexo e idade do discente).
Adotou-se o modelo de regressão logística, frequentemente usado em estudos
voltados para a questão da inadimplência em instituições financeiras. A regressão
logística é uma técnica estatística que tem como objetivo produzir, a partir de um
conjunto de observações, um modelo que permita a predição de valores tomados
por uma variável categórica, frequentemente binária, a partir de uma série de
variáveis explicativas contínuas e/ou binárias (Locatellietal.,2015; Andrade, 2017).
A regressão logística analisa dados distribuídos binomialmente da forma
Yi ~B(pi , ni ), for i = 1, … , m

onde os números de ensaios de Bernoullinisão conhecidos e as probabilidades de
êxito pi são desconhecidas (Hosme&Lemeshow, 1989).O modelo é então obtido na
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base

de

que

cada

ensaio

(valor

de

i)

e

o

conjunto

de

variáveis

explicativas/independentes possam informar acerca da probabilidade final. Essas
variáveis explicativas assumem a forma de um vector Xik-dimensional e o modelo
pode ser descrito como segue:
Y

pi = E (ni |Xi )(1)
i

Os logits das probabilidades binomiais desconhecidas (i.e., os logaritmos dos
oddsratio) são modelados como uma função linear dos Xi. Conforme apresentado
em Gujaratie Porter (2011), a regressão logística é capaz de fornecer a
probabilidade (Pi) do valor esperado da variável dependente Y (no presente caso,
situação do tomador de crédito) assumir o valor 1 (inadimplente) para valores
particulares das variáveis explicativas ( Xi, i = 1, ....... k).
1

Pi = P (Y =

1

) =
X

1+ e−(b0 + b1 X1i + b2 X2i +⋯ +bk Xki )

i

(2)

(1 – Pi) representa a probabilidade de não ocorrer inadimplência, valor esperado
zero.
Para simplificar o desenvolvimento do modelo:
zi

b0+ b1X1i + b2X2i + .... + bkXki(3)

=

Portanto,

Pi = P (Y =

1

1 - Pi = 1 -1+ e−Zi =1 -

1
1
1+ z
e i

=1 - ezi

1

+ 1
ez i

1
Xi

1

)=1+ e−Zi (4)
ezi

= 1 - ezi +1 =

1

(5)
1 + ezi

A “razão de chance” em favor da ocorrência de inadimplência é dada por:
Pi
1− Pi

=

1
1+ e−zi
1
1+ ezi

=

1+ ezi
1+ e−zi

=
Pi
1− Pi

1+ ezi
1
1+ z
e i

= ez i

=

1+ ezi
ezi+1
ez i

1 + ezi

= ezi ( ezi +1 )(6)
(7)
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Obtém-se o modelo logístico ao tomar-se o logaritmo natural da “razão de chance”,
P

Li = ln[1−Pi ] = Ln (ezi) =Zi (logito)(8)
i

Ou seja:
Zi = b0 + b1 X1i + b2 X2i + ⋯ + bk Xki

(9)

Ao estimar a equação (9) obtêm-se coeficientes que retratam o logaritmo da razão
de chance de tornar-se inadimplente em relação à categoria base de comparação
(adimplente). O logaritmo da razão de chance é o chamado logito e é linear nas
variáveis explicativas e nos parâmetros bi’s estimados.
Ademais, conforme ressaltado por Locatelliet al. (2015), o modelo adotado permite ir
além e quantificar o impacto de cada uma das variáveis sobre a dimensão
inadimplência. Para este fim, deve-se trabalhar não com o logito, que é o logaritmo
da razão de chance, mas com a exponencial dos coeficientes estimados [Exp(b)],
que permite obter a própria razão de chance.
4.3 Amostra e descrição das variáveis
A base de dados foi extraída de uma amostra, intencionalmente balanceada,
constituída de100 alunos da Faculdade Chrisfapi, contendo alunos inadimplentes
(com atrasos na mensalidade a partir de 90 dias) e alunos adimplentes. As
informações são referentes ao segundo semestre de 2019 e a amostra abrange
discentes dos diversos cursos ofertadas pela IES.
A variável dependente do modelo (Y) retrata a situação do cliente ante os
compromissos assumidos, a saber: adimplente ou inadimplente. Em termos
operacionais, trabalhou-se com uma variável binária, que assume o valor 0 (zero)
para os alunos adimplentes e 1 (um) para os inadimplentes.
Em relação às variáveis independentes, foram utilizadas variáveis binárias para
caracterizar o sexo (variável base = sexo masculino), o estado civil (variável base =
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solteiro) e o custo de transporte (foi usado uma proxy da variável, considerando zero
para alunos com residência em Piripiri e 1 para alunos de outros municípios) e
variáveis quantitativas para refletir o comprometimento da renda (valor da
mensalidade/renda do discente) e a idade.
As estimativas foram processadas com o uso do software SPSS, versão 18.0.
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5 Análise dos Resultados
Este capítulo é composto de duas seções. Na primeira apresentam-se informações
sobre a inadimplência na IES, considerando o universo dos alunos matriculados
nesta Instituição no segundo semestre de 2019. Na segunda analisam-se os
resultados obtidos com a aplicação do modelo de regressão logística e que retratam
os possíveis determinantes da inadimplência, em linha com o referencial teórico
apresentado.
5.1 A inadimplência na IES
Como se sabe, a principal fonte de receita de uma instituição de ensino privado se
origina das receitas das mensalidades de seus cursos de graduação. Caso os
discentes apresentem atrasos na quitação das mensalidades, há frustração de parte
dessa receita, fato que pode provocar grandes problemas na gestão financeira da
organização, haja vista a necessidade de manter em dia os seus compromissos com
os docentes e fornecedores.
Como mencionado no capítulo introdutório desta dissertação, a inadimplência tem se
agravado no país, sendo o setor educacional muito afetado pelo não cumprimento
das obrigações financeiras por parte dos alunos. No caso da unidade de análise, a
inadimplência é preocupante é apresenta cifra de dois dígitos, colocando em risco a
sustentabilidade da organização.
As informações apresentadas a seguir revelam que a inadimplência na Chrisfapi,
tendo por base do segundo semestre de 2019, além de muito elevada, está
disseminada em todos os cursos mantidos pela IES. No caso do bacharelado em
Administração, os atrasos acima de 90 dias atingiram cifra superior a 30% do total
das mensalidades devidas no mês de outubro. Os atrasos diminuíram nos dois
meses seguintes, mas ainda assim a inadimplência no final do ano revelava-se
muito elevada, em de cerca de 20%.

A Figura 17 mostra o percentual de

inadimplentes em 2019, no curso de Administração.
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Figura 17
Percentual de inadimplentes em 2019: curso de Administração
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Dados Sistema GFLEX.

A situação foi ligeiramente melhor no curso de bacharelado em Ciências Contábeis:
no final do ano a inadimplência deste curso situou-se em 15,30%. A Figura 18 expõe
os dados sobre o percentual de inadimplentes em 2019 para esse curso.
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Figura 18
Percentual de inadimplentes em 2019: curso de Ciências Contábeis
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Dados Sistema GFLEX.

No curso de bacharelado em Direito, a taxa de inadimplência foi bem semelhante à
do curso de Ciências Contábeis, com a diferença de que no período analisado em
nenhum mês a taxa superou a cifra de 20%. A Figura 19 mostra o percentual de
inadimplentes em 2019 para o curso de Direito.
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Figura 19
Percentual de inadimplentes em 2019: curso de Direito
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Dados Sistema GFLEX.

No curso de bacharelado em Serviço Social, desconsiderando o mês de outubro,
que exibiu uma taxa bem fora da curva, observou-se um ligeiro declínio da
inadimplência, com uma queda de 1,90 ponto percentual no período, como se vê na
Figura 20.
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Figura 20
Percentual de inadimplentes em 2019: curso de Serviço Social
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Dados Sistema GFLEX.

No curso de Engenharia Civil, cuja inadimplência já era muito elevada, houve
acentuados aumentos nos atrasos das mensalidades, de tal forma que no final do
ano de 2019 a taxa situou-se em 17,8%. Esta cifra coloca o bacharelado de
Engenharia como o segundo curso da IES com maior problema de default, ficando
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apenas em situação um pouco melhor do que a do curso de Administração. A Figura
20 expõe o percentual de inadimplentes em 2019, para o curso de Engenharia Civil.
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Figura 21
Percentual de inadimplentes em 2019: curso de Engenharia Civil
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Dados Sistema GFLEX.

A inadimplência no curso de Enfermagem apresentou pequeno aumento, situandose em torno da inadimplência média observada na IES. Contudo, no mês de
novembro os atrasos dos alunos na quitação dos débitos foram muito elevados, o
que se traduziu em um índice de inadimplência um pouco acima de 25%, como se
observa na Figura 22.
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Figura 22
Percentual de inadimplentes em 2019: curso de Enfermagem
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Dados Sistema GFLEX.
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Por seu turno, a inadimplência no curso de Farmácia exibiu um comportamento
muito próximo ao do curso Enfermagem, que resultou em uma taxa de inadimplência
de final de período de cerca de 15%, como se observa na Figura 23.
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Figura 23
Percentual de inadimplentes em 2019: curso de Farmácia
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Dados Sistema GFLEX.

O curso de bacharelado em Fisioterapia foi outra exceção: se situou entre os cursos
de menor inadimplência. Observou-se uma ligeira queda nos atrasos das
mensalidades dos discentes desse curso, com uma redução 1,40 ponto percentual
no semestre, como expõe a Figura 24.
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Figura 24
Percentual de inadimplentes em 2019: curso de Fisioterapia
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Dados Sistema GFLEX.
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Um desempenho bem similar foi constatado para o curso de Odontologia, no qual
não se observou aumento da inadimplência ao se contrastar o início e o fim do
período analisado. Contudo, a situação foi extremamente grave nos meses de
setembro e outubro, com a inadimplência atingindo cerca de 25%, como se vê na
Figura 25.
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Figura 25
Percentual de inadimplentes em 2019: curso de Odontologia
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Dados Sistema GFLEX.

Os atrasos das mensalidades observadas no curso de Nutrição colocam esse curso
entre aqueles de maior inadimplência da área de saúde, com cifra de final de
período superando os 15%, como expõe a Figura 26.
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Figura 26
Percentual de inadimplentes em 2019: curso de Nutrição
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Dados Sistema GFLEX.
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E, finalmente, cabe visualizar o caso emblemático do curso de Educação Física. Ele
presentava a menor taxa de inadimplência entre todos os cursos ofertados pela IES
em julho de 2019, mas essa situação sofreu uma grande modificação nos meses
seguintes, sendo que a taxa superou a cifra de 25% em outubro daquele ano. Nos
dois meses seguintes, houve uma queda pronunciada, mas ainda assim a taxa de
final de período foi muito elevada, ficando em cerca de 15%, como expõe a Tabela
27.
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Figura 27
Percentual de inadimplentes em 2019: curso de Educação Física
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Dados Sistema GFLEX.

Considerando o panorama geral dos índices de inadimplência apresentados por
cada curso, constatou-se uma grave situação. Como visto, houve um grande
aumento na taxa de inadimplência da IES no segundo semestre de 2019, o que
resultou em uma taxa média de cerca de 15%, como se pode observar nos dados
expostos na Tabela 9.
Registra-se que os atrasos das mensalidades acima de 90 dias foram disseminados
nos vários cursos, conforme retratado pelo relativamente baixo coeficiente de
variação da taxa de inadimplência. Ademais, não se pode eleger como o causador
da inadimplência o valor das mensalidades, haja vista que o coeficiente de
correlação obtido entre taxa de inadimplência e valor das mensalidades estimado foi
de apenas 0,28, e, estatisticamente, é não significativo.
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Tabela 9
Inadimplência na IES: dezembro de 2019
Cursos

Taxa de Inadimplência (%)

Valor das Mensalidades (R$)

Administração

19,3

571,97

Ciências Contábeis

15,3

571,97

Direito

15,4

891,67

Serviço Social

10,2

663,32

Engenharia Civil

17,8

998,76

Enfermagem

15,3

998,76

Farmácia

14,9

998,76

Fisioterapia

12,8

998,76

Odontologia

12,8

1790,00

Nutrição

15,9

695,00

Educação Física

14,9

571,97

Média

14,96

886,45

Desvio Padrão

2,45

353,56

Coeficiente de Variação

16,38

38,89

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos Dados Sistema GFLEX.

Certamente, explicam o aumento da inadimplência, conforme ponderado nos
capítulos anteriores. Na seção seguinte, serão apresentados os resultados da
aplicação do modelo que permitirá identificar se variáveis econômicas, sociais e
demográficas que se reportam aos discentes da IES desempenharam algum papel
relevante neste quadro.
5.2 Fatores determinantes da inadimplência
Esta seção é dedicada à análise dos determinantes da inadimplência da IES, sendo
os resultados obtidos a partir de uma amostra que contém alunos adimplentes e
inadimplentes. Inicialmente, apresenta-se o perfil desta amostra, detalhando-se os
aspectos referentes ao sexo, idade, estado civil, local de residência e o
comprometimento da renda familiar do aluno com as mensalidades escolares. Em
seguida, são discutidos os principais resultados obtidos com o uso do modelo
econométrico.
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5.2.1 Perfil da amostra
Foi levantada uma amostra contendo cem (100) alunos da Faculdade CHRISFAPI,
relativamente balanceada, contendo alunos adimplentes e inadimplentes.
Em geral, considera-se que qualquer dívida não quitada e que tenha ultrapassado o
período de trinta (30) dias de seu vencimento, encontra-se em estágio de
inadimplência (Machado, 2009; Martin, 1997). Contudo, outros critérios menos
rígidos podem ser adotados para identificar o descumprimento de uma obrigação,
sendo bastante utilizado o conceito de inadimplência em situações de atraso de
parcelas da obrigação que sejam iguais ou superiores a noventa (dias). Nesta
dissertação, foi adotado este último critério.
Seguindo o roteiro apresentado na metodologia, as informações cadastrais dos
alunos da amostra foram organizadas em três dimensões: demográfica, social e
econômica.
A dimensão demográfica é representada pelas seguintes variáveis:


idade (Id)- refletida pelos anos de vida do aluno;



sexo (Sx) - retrata a situação de gênero;

A dimensão social é representada por uma variável:


estado civil (EC) - retrata a categoria de solteiro ou casado;

A variável econômica é representada pelas variáveis:


comprometimento da renda (CR) -obtida pela razão entre a mensalidade do
curso e a renda familiar;



cidade (CD) – local de residência do aluno.

De acordo com os dados da amostra, o público que atende os cursos CHRISFAPI é
bem jovem, sendo que 78% dos discentes situam-se na faixa etária de 17 a 25 anos,
14% possuem idade de 25 a 35 anos, 6% idade entre 35 a 45 anos e apenas 2%
possuem idade maior que 45 anos (Figura 28).
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Figura 28
Distribuição da amostra por idade
Fonte: Dados da pesquisa.

Quanto ao gênero dos estudantes da amostra observa-se predominância de alunos
do sexo feminino em relação ao masculino, como mostra a Figura 29.
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67%
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Figura 29
Distribuição percentual da amostra por sexo
Fonte: Dados da pesquisa.

As informações cadastrais dos alunos permitiram obter informações sobre o local de
residência de cada estudante inadimplente. De posse desses dados, constata-se
que apenas33% deles são residentes na cidade de Piripiri, sendo a maioria
proveniente de municípios vizinhos (Figura 30).
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Figura 30
Distribuição da amostra por cidade
Fonte: Dados da pesquisa.

No que tange à dimensão social, foi abordado o estado civil de cada um dos
envolvidos no estudo. Para fins da classificação dessa variável, foram consideradas
apenas duas alternativas: solteiro (a) e casado(a). Os resultados evidenciaram que,
entre os alunos pesquisados,62% dos estudantes são solteiros e apenas38% dos
estudantes são casados (Figura 31).
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Figura 31
Distribuição da amostra por estado civil
Fonte: Dados da pesquisa.

Casado
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Na dimensão econômica, além da localidade de residência do estudante (variável
proxy para captar o efeito de maior custo de transporte), foi levantado o
comprometimento da renda do estudante, que corresponde ao resultado do valor da
mensalidade do curso dividido pela renda familiar declarada pelo aluno.
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Figura 32
Distribuição da amostra por renda
Fonte: Dados da pesquisa.

Considerando-se a distribuição por faixa, verificou-se que 26% dos estudantes são
provenientes de famílias com renda até R$ 998,00 mensais; 42% entre R$ 1.000,00
a R$ 2.000,00; 18% entre R$ 2.000 a R$ 3.000 e 14% com rendimentos acima de
R$ 3.000 (Figura 32).
5.3 Resultados do modelo
A seguir, são apresentados os resultados obtidos pela aplicação do modelo
apresentado na seção 4.2 desta dissertação. A análise dos dados assegura que não
houve necessidade de expurgar dados da amostra, sendo que todos apresentaram
as informações requeridas pelo modelo de análise, conforme detalhado na Tabela
10.
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Tabela 10
Análise da equação da amostra
UnweightedCases

N

Percent

Selected Cases Included in Analysis

100

100,0

0

,0

100

100,0

0

,0

100

100,0

Missing Cases
Total
Unselected Cases
Total
Fonte: elaborada pelo autor.

Conforme salientado, procurou-se utilizar uma amostra relativamente equilibrada,
sendo que ao final foram contemplados 53 casos de alunos adimplentes e 47 casos
de alunos inadimplente (Tabela 11).
Tabela 11
Classificação da amostra
Predicted
Observed

Ad
0

Step0

Ad

1

PercentageCorrect

0

53

0

100,0

1

47

0

,0

Overall Percentage
Notas: a. Constant isincluded in themodel.
b. The cutvalueis ,500
Fonte: elaborada peloautor.

53,0

A Tabela 12 apresenta os coeficientes estimados de acordo com a especificação do
modelo, segundo a qual os coeficientes (βs) capturam os efeitos das variáveis
explicativas no logaritmo da razão de chance da inadimplência. Os coeficientes
positivos revelam uma relação direta entre as variáveis, e os negativos, uma relação
inversa. Nesta tabela, são apresentados, também, os níveis de significância
referentes a cada uma das variáveis preditoras e a razão de chance entre as taxas
de inadimplência e de adimplência [Exp(β)].
Os sinais positivos dos coeficientes B indicam que, no caso das variáveis
independentes categóricas, uma mudança da categoria base para outra provoca
aumento no logaritmo da razão de chance em favor da ocorrência de inadimplência.
Por seu turno, os sinais negativos indicam que uma mudança da categoria base
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para outra gera diminuição no logaritmo da razão de chance de ocorrência de
inadimplência.
É preciso cautela na análise dos resultados, conforme salientam Locatelliet al.
(2015). No caso das variáveis independentes categóricas (sexo, cidade de
residência do aluno e estado civil), os sinais dos coeficientes B indicam apenas que
uma mudança da categoria base para outra provoca aumento ou diminuição no
logaritmo da razão de chance em favor da ocorrência de inadimplência. Dessa
forma, o coeficiente positivo revela que uma mudança da categoria base para outra
provoca aumento na razão de chance de tornar-se inadimplente, ao passo que um
coeficiente negativo indica que tal alteração de categoria da variável independente
provoca uma diminuição. No caso das variáveis quantitativas, o coeficiente revela a
mudança provocada pelo aumento de uma unidade da variável independente no
logaritmo da razão de chance em favor da ocorrência de inadimplência.
Tabela 12
Estimativas do Modelo: Variável Dependente – Adimplente/Inadimplente
95% C.I.for
EXP(B)
B

S.E.

Wald

df

Sig.

Exp(B)

Lower

Upper

Step Idade

-,180

,059

9,356

1

,002

,835

,744

,937

1a

-1,163

,540

4,641

1

,031

,313

,109

,900

Cidade

,462

,483

,917

1

,338

1,588

,616

4,090

Est Civil

-,407

,472

,741

1

,389

,666

,264

1,680

1,060

,971

1,192

1

,275

2,888

,430

19,369

Constante
4,121
1,630
Fonte: Elaborada pelo autor.

6,396

1

,011

61,638

Sexo

CompRend

Ressalta-se que a variável idade é medida em anos e o comprometimento da renda
é dado pela relação mensalidade/renda familiar do estudante. As variáveis sexo,
estado civil e cidade de residência do estudante são dicotômicas, sendo a variável
base o sexo masculino, o estado civil solteiro e a cidade de Piripiri, respectivamente.
Observa-se que, dentre as cinco variáveis independentes, três delas apresentaram
uma relação negativa com inadimplência (idade, sexo e estado civil), e duas uma
relação positiva (comprometimento da renda e cidade). Os sinais encontrados para
essas variáveis estão, dessa forma, alinhados ao material apresentado no
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referencial teórico. Esperar-se-ia que a inadimplência aumentasse com o maior
comprometimento da renda com a mensalidade escolar e que seria maior entre os
estudantes moradores fora de Piripiri, tendo em vista os maiores custos de
deslocamento para atender às atividades escolares, e que os estudantes do sexo
feminino, casados e idade mais elevada, apresentassem menor inadimplência,
dadas as evidências de outros estudos que constataram que, em geral, essas
categorias de consumidores administram melhor suas finanças.
Contudo, no presente estudo, apenas dois coeficientes foram estatisticamente
significativos: a variável sexo (significativa no nível de 5%) e a variável idade
(significativa no nível de 1%). Ambos os coeficientes apresentaram o sinal esperado.
Portanto, somente sobre essas variáveis podem ser feitas considerações de uma
possível influência da respectiva variável sobre a situação financeira do discente da
IES.
Como a variável base referente ao gênero é o estudante do sexo masculino,
observou-se que esta categoria de estudante tem maior probabilidade de tornar-se
inadimplente. Ao passar do sexo masculino para o sexo feminino, a razão de chance
de tornar-se inadimplente se reduz. Quanto ao estado civil (solteiro é a variável
base), o coeficiente negativo indicou a menor probabilidade de inadimplência dos
casados em relação aos solteiros.
Conforme discutido no Capítulo 4,os coeficientes β estimados retratam o logito, que
é o logaritmo da razão de chance de tornar-se inadimplente. Em decorrência, a
razão de chance é fornecida pelo exponencial dos coeficientes estimados -Exp(B)
(Tabela 13).
Identificou-se que o coeficiente Exp(B) referente ao sexo é de 0,313, e, dessa forma,
pode-se inferir que as mulheres têm uma razão de chance de inadimplência que é
68,7% (1- 0,313) menor do que a dos homens.
A interpretação do resultado referente á idade é um pouco diferente por se tratar de
uma variável quantitativa (anos de vida). Assim, como a exponencial do coeficiente
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B [Exp(B)]foi 0,835, um aumento de um ano na idade do discente reduz a razão de
chance de tornar-se inadimplente da ordem de 16,5% (1-0,835).
Em suma, esses resultados revelam que o estado civil e idade podem exercer
influência positiva na gestão orçamentária, contribuindo dessa forma para o melhor
atendimento dos compromissos financeiros assumidos por discentes.
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6 Considerações Finais
Esta dissertação procurou analisar os fatores determinantes da inadimplência de
alunos de uma IES privada em uma região de baixa renda per capita. Este tema
sensível e importante emergiu da necessidade de se obterem novas informações,
tendo em vista a alta e crescente taxa de inadimplência nas mensalidades dos
alunos de graduação do ensino da unidade de análise, o que interfere e ameaça a
sustentabilidade financeira da organização.
Sabe-se que a situação macroeconômica do país/região, no que diz respeito ao
nível da renda, taxa de desemprego e de juros, entre outros aspectos, pode
provocar grandes desequilíbrios orçamentários nas famílias e impedir que os seus
membros cumpram adequadamente os compromissos financeiros assumidos.
Ademais, é reportado que a legislação e as regras jurídicas que disciplinam a
relação cliente/empresa têm um papel importante na questão do default.
Nessa perspectiva, não se pode negar que a situação atual da inadimplência na IES
objeto do estudo está fortemente relacionada aos elementos conjunturais e
estruturais da economia brasileira. Contudo, procurou-se identificar se aspectos
sociais, demográficos e econômicos subjacentes aos estudantes poderiam também
desempenhar algum papel na alta taxa de inadimplência observada na unidade de
análise. Com esta finalidade, foi adaptado e aplicado um modelo com dados
disponíveis no cadastro de uma instituição de ensino superior de iniciativa privada,
localizada na região Norte do estado do Piauí, ofertando vários cursos de graduação
e que apresentou, no segundo semestre de 2019, uma taxa de inadimplência da
ordem de 15%. Em alguns meses, a inadimplência de alguns cursos superou a cifra
de 25%.
A pesquisa foi baseada em amostra de 100 estudantes, intencionalmente
balanceada entre alunos adimplentes e inadimplentes. Os estudantes desta amostra
pertenciam à faixa etária de 17 anos a 47 anos e apresentavam renda familiar entre
R$ 998,00 e R$ 7.144,29.
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Foi empregado um modelo econométrico baseado na regressão logística e os
resultados obtidos apresentaram coeficientes com os sinais esperados: menores
inadimplências de estudantes do sexo feminino e casados; maior default por parte
de estudantes mais jovens, que residiam mais distantes da unidade de análise e
com maior comprometimento da renda com as mensalidades escolares. Contudo,
apenas os coeficientes estimados referentes às variáveis sexo e idade foram
estatisticamente significativos.
Os resultados alcançados na pesquisa indicam algumas importantes ações que
poderiam ser levadas a efeito no âmbito da IES. Do ponto de vista da gestão, devese verificar por que a situação da inadimplência saiu do controle, especialmente nos
meses de setembro e outubro de 2019, e quais foram as medidas tomadas, para
reduzir a inadimplência, que surtiram os maiores efeitos. Como algumas categorias
de estudante mostraram uma tendência de apresentar maior inadimplência, seria
prudente que os gestores estudassem que mecanismos adicionais de garantias
poderiam ser introduzidos para mitigar o risco de crédito dessas categorias.
Ademais, conforme adequadamente sugerido por Machado (2009), as próprias IES
deveriam procurar quebrar paradigmas e construir uma nova cultura:
as instituições educacionais precisam, urgentemente, sob pena de sucumbir,
romper com velhas atitudes, velhos comportamentos e modelos que valeram
para outro momento que não o atual, e criar novos paradigmas, muitas vezes
doutrinando o próprio cliente, mostrando que as velhas coisas mudaram, que
não dá para a escola ser a última coisa que ele pode pagar se puder, que o
negócio educação precisa sobreviver como qualquer outro, que a escola paga
seus impostos, fornecedores, professores, investimentos que assegurarão a
ele ou aos seus filhos competitividade no mercado, maior nível de
empregabilidade e uma perspectiva futura mais promissora (Machado, 2009,
p.42).
Para finalizar, cumpre destacar que a pesquisa cumpriu os seus objetivos. No
entanto, ainda que inerente a toda e qualquer pesquisa, o estudo apresenta algumas
limitações, cabendo ressaltar o uso de uma amostra relativamente pequena e,
também, a escolha das variáveis limitada pelas informações constantes do próprio
cadastro da instituição.
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Contudo, a relevância desta pesquisa e suas extensões para a gestão de
instituições de ensino superior privadas é indiscutível. Ao analisar os fatores da
inadimplência dos alunos da unidade de análise comprovou-se a importância de uso
de modelos mais refinados, que podem oferecer importantes subsídios para políticas
de mitigação do risco de crédito nas organizações e contribuir no delineamento das
estratégias corporativas.
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