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São Paulo, 04 de dezembro de 2007. 
NOTA À IMPRENSA 

 

Nota sobre reajuste das escolas 

No final de cada ano, pais e donos de estabelecimentos de ensino particular discutem a respeito 
dos reajustes das mensalidades escolares a serem aplicados no próximo ano. 

Para fornecer subsídios a esta negociação, o DIEESE – Departamento Intersindical de 
Estatística e Estudos Socioeconômicos – levantou, com base nos dados do Índice do Custo de Vida 
(ICV-DIEESE), os aumentos médios praticados pelas escolas nos últimos cinco anos, que podem ser 
visualizados na Tabela a seguir. 

TABELA  
Índice do Custo de Vida - ICV-DIEESE 
Grupo, subgrupo e item da Educação 

Taxas anuais e acumuladas  -   janeiro de 2003 a novembro2007 
Município de São Paulo 

Educação 
e Outros Tipo ítens  

Peso 
dez/02 
(%) 

2003 
(%) 

2004 
(%) 

2005 
(%) 

2006 
(%) 

2007 
(%) 

Acumulado
(%) 

Educação Bens livros 0,3 26,07 2,03 14,12 11,04 4,67 70,63 
  cadernos/papéis 0,2 12,32 3,63 0,98 0,05 0,84 18,60 
  lápis/canetas 0,1 8,90 4,20 6,05 1,52 1,98 24,58 
  outros 0,0 9,20 1,87 6,40 3,88 0,68 23,82 

 Bens Total 0,6 17,40 2,93 8,35 5,86 3,02 42,81 
 Serviços maternal e pré 0,6 8,35 10,01 8,17 8,10 8,11 50,69 
  primeiro grau 1,4 9,57 12,99 9,66 7,72 6,14 55,24 
  segundo grau 0,5 9,91 12,57 9,17 8,15 6,58 55,71 
  universidade 2,1 9,85 13,40 9,23 2,60 6,89 49,23 
  outros cursos 1,2 8,81 4,57 5,21 3,50 4,48 29,46 
 Serviços Total 5,8 9,42 11,07 8,44 5,06 6,34 47,26 

Educação Total  6,5 10,21 10,22 8,43 5,14 6,01 46,82 

Outros  Bens  52,6 6,59 6,10 3,23 0,29 4,24 22,05 
 Serviços  40,8 13,18 9,32 5,47 4,78 2,66 40,39 

Outros  Total  93,5 9,47 7,55 4,26 2,38 3,49 30,07 

Total Global 100,0 9,52 7,73 4,54 2,57 3,67 31,15 

Diferença entre índice geral e Educação 
(pp) 

0,69 2,49 3,89 2,57 2,34 15,66
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As taxas do ICV foram agregadas nos grupos: Educação e Outros, e subdivididos em bens e 
serviços. Na Educação os bens compreendem todo o material didático: livros, cadernos, papéis, lápis 
etc. Em serviços estão cursos desde maternal até universitário e cursos extras1. O grupo Outros foi 
desagregado apenas nos subgrupos: bens e serviços, não sofrendo maiores aberturas em sua análise. 

Este levantamento fornece taxas anuais de todos os anos estudados de 2003 até 2007, e as 
variações acumuladas neste período. 

A análise das variações acumuladas aponta uma inflação geral de 31,15%, porém, o grupo 
Educação (46,82%) teve aumentos bem superiores, o que resultou em uma diferença em relação ao 
ICV geral de 15,66 pontos percentuais (pp). Estes aumentos se deram tanto nos serviços da Educação 
(47,26%), como nos seus bens (42,81%). 

Entre os bens da Educação, chama atenção o aumento praticado nos livros didáticos (70,63%), 
enquanto os demais materiais escolares apresentaram taxas bem menores, em torno de 20%. Dentre os 
serviços da Educação, estes podem ser agrupados em cursos formais e cursos extras. Os formais 
apresentaram reajustes semelhantes e bem acima da inflação geral, tais como:  

• maternal e pré-escola, 50,69%;  

• 1º grau, 55,24%; 

• 2º grau, 55,71%; 

• universitário (49,23%). 

No caso dos cursos extras, o aumento acumulado ficou em 29,46%, o que indica um reajuste de 
acordo com a inflação. 

Em todos os anos estudados, os preços do grupo Educação apresentaram aumentos superiores à 
inflação medida pelo ICV-DIEESE, situação verificada tanto para o subgrupo referente aos bens como 
ao dos serviços. 

Neste final de ano, com base nestas informações, os negociadores, pais, alunos e proprietários 
dos estabelecimentos particulares, devem estar atentos quanto às taxas a serem praticadas, para as 
mensalidades em 2008.  

Já se fala em reajustes que variam entre 2,0% até 38,0%, muitos deles superando a inflação 
prevista para 2007, que é de 4%. Deve-se salientar que, em muitas escolas, os aumentos vêm sendo 
superiores à inflação geral durante todo este período estudado.  

                                                           
1 Cursos extras: línguas, informática e educação física. 


