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INTRODUÇÃO

Oriunda da instabilidade política 

responsável pelo aumento dos 

índices de recessão, a crise 

econômica brasileira levou os 

colégios particulares — dos mais 

simples aos mais tradicionais 

— a oferecerem descontos nas 

mensalidades. As razões para 

isso foram as mais variadas, 

envolvendo desde a inadimplência 

até a perda de alunos para 

instituições com valores mais 

acessíveis e escolas públicas.

https://gerencianet.com.br/
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INTRODUÇÃO

Em todos os segmentos, para poder cobrar 

determinado valores, é preciso oferecer serviços 

ou produtos que sejam de qualidade e 

corresponde ao preço cobrado, além de 

diferenciais em relação aos concorrentes. Em 

instituições de ensino não é diferente, atualmente 

no Brasil é possível encontrar escolas que cobram 

até R$ 10 mil de mensalidade e que, ainda assim, 

têm listas de espera.  

Mas o que diferencia a instituição de ensino que 

cobra R$ 800, por exemplo, mas tem uma 

defasagem de alunos, de uma que cobra R$ 10 

mil, mas tem listas de espera? A resposta é 

simples: o valor agregado ao preço cobrado. 

Neste guia, falaremos melhor sobre a formação de 

preços das mensalidades escolares, cálculo e 

política de reajustes. Boa leitura!

https://gerencianet.com.br/
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A política de preços pode ser definida 

como uma estratégia das organizações 

para manterem a competitividade. A ideia 

é estabelecer valores a serem pagos pelos 

consumidores pelo produto ou serviço oferecido, 

de acordo com o posicionamento e também o 

público-alvo da instituição.

Além de maior eficácia no atingimento do 

público, uma política de preços ajuda a ter 

mais sucesso na comercialização dos serviços 

e, consequentemente, maior participação no 

mercado. Para definir o preço ideal, é preciso 

basear-se em pesquisas de mercado, tanto 

quantitativas quanto qualitativas.

Como uma instituição de ensino tem as  

suas especificidades, vale a pena aprender  

como estabelecer a política de preços nesses 

casos. Confira a seguir:

https://gerencianet.com.br/
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COMO ESTABELECER UMA POLÍTICA DE PREÇOS DAS MENSALIDADES

POSICIONAMENTO DA INSTITUIÇÃO

A primeira coisa a ser levada 

em consideração na política 

de formação de preços é o 

posicionamento da instituição 

de ensino. Por exemplo, se a escola 

focar o público de classe média, os 

valores cobrados precisam ser mais 

baixos do que daquelas escolas 

que miram na classe alta.

Isso ajuda na identificação do 

público. Por isso, é tão importante 

realizar uma pesquisa de mercado, 

a fim de não espantar o grupo que 

você deseja atender.

METAS

Outro fator a ser considerado no 

momento de determinar a política 

de preços é a meta da escola. 

O que a instituição deseja? Qual 

é o patamar que ela pretende 

alcançar? Por exemplo, se ela 

quer atrair mais alunos de classe 

alta, precisa investir em serviços 

diferenciados, oferecendo mais 

atividades para se destacar frente 

às escolas que já os atendem.

SERVIÇOS OFERECIDOS

Uma prática também adotada 

para definir a política de preço diz 

respeito aos serviços oferecidos 

pela instituição de ensino. Mas 

não só isso. É importante também 

considerar variáveis como o tipo 

de profissional que você deseja 

que atue na escola, pois, quanto 

maior a qualificação dele, mais alto 

será o salário.

Além disso, é preciso estudar o 

planejamento para verificar as 

necessidades de investimentos 

constantes em materiais, 

infraestrutura etc.

https://gerencianet.com.br/
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COMO ESTABELECER UMA POLÍTICA DE PREÇOS DAS MENSALIDADES

INVESTIMENTOS

Para poder estabelecer o preço que cubra 

todos os serviços da escola, é necessário 

considerar o planejamento da escola 

em relação aos investimentos em curto, 

médio e longo prazos. Nesse caso, devem 

ser incluídos investimentos relativos ao 

marketing, à capacitação dos professores 

e funcionários, meios de pagamentos 

oferecidos, entre outros.

Ter o controle sobre todas essas 

variáveis ajudará a estabelecer não 

só um preço justo, mas um valor 

que supra todas as necessidades da 

instituição e mantenha as suas finanças 

sustentáveis ao longo do tempo.

https://gerencianet.com.br/
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COMO FAZER O CÁLCULO

Estabelecer preços sem nenhum critério pode levar a escola a ter prejuízos, além de inviabilizar o negócio. Por essa razão, 

é importante reunir o máximo de informações para formar a política de preços. Como já mostramos alguns dos aspectos a serem 

levados em consideração no capítulo anterior, agora vamos ensiná-lo a calcular esse preço!

DESPESAS

Antes de definir o preço, é importante reunir todas 

as despesas de, pelo menos, um ano da escola. Isso 

ajudará a ter uma noção do mínimo necessário para 

o próximo período. No entanto, não se esqueça de

também somar uma porcentagem relativa à inflação e

uma margem para despesas imprevistas que podem

surgir no período — cerca de 10%.

Assim, você calculará o preço e ainda poderá  

ter mais tranquilidade, mesmo em épocas em 

que os lucros não forem tão bons. Lembre-se  

de que a folha de pagamento deve estar  

incluída nessas despesas.

https://gerencianet.com.br/
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COMO FAZER O CÁLCULO

INVESTIMENTOS

Os investimentos previstos no 

planejamento financeiro devem 

estar especificados. Isso porque, 

a partir deles, será possível 

fazer uma média de quanto isso 

incidirá sobre a mensalidade 

repassada aos alunos.

Como investimento, deve se 

considerar desde a infraestrutura 

e equipamentos utilizados pelos 

alunos e colaboradores até os cursos 

pelos quais a equipe precisa passar 

no momento de capacitação!

CAPACIDADE OPERACIONAL

Escolas particulares geralmente 

trabalham com uma média de 

alunos por classe. Por exemplo, 

algumas consideram que o ideal 

seja 20 estudantes por sala. Logo, é 

interessante que, na hora do cálculo, 

a escola leve em consideração a 

capacidade operacional.

Quanto menor o número de 

estudantes, maior o valor, pois 

subentende-se que a escola oferece 

um diferencial de exclusividade para 

os seus alunos. Também é importante 

considerar os alunos pagantes e os 

que não pagam o  valor total, visto 

que podem haver bolsistas.

RECEITA ESPERADA

Uma escola também é uma 

empresa, logo, ela deve ser gerida 

como tal. Sendo assim, é essencial 

considerar a receita esperada, 

para poder cobrar mensalidades 

compatíveis com essas metas. Por 

exemplo, se a receita esperada é 

de R$ 200 mil e a capacidade é 

de 500 alunos, cada mensalidade 

deve ser no mínimo de R$ 

400. No entanto, levando em

consideração a ocupação e gastos

extras, esse valor pode variar.

https://gerencianet.com.br/blog/boa-gestao-financeira-escolar/
https://gerencianet.com.br/
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COMO FAZER O CÁLCULO

FOLHA DE PAGAMENTO

Outra grandeza a ser considerada nesse cálculo é 

a folha de pagamento dos funcionários, desde 

a limpeza até a diretoria. E quando falamos 

sobre ela, não é só o salário bruto, mas também 

os encargos trabalhistas, benefícios, férias, 13° 

salário e outros gastos relativos à contratação e 

retenção de colaboradores.

IMPOSTOS

As escolas também pagam tributos e é preciso 

considerá-los em seu planejamento. Sobre as 

instituições particulares, incidem pelo menos 

cinco tipos de impostos, sobre a receita (PIS e 

COFINS), os salários (salário educação, FGTS etc.), 

o pró-labore dos sócios, o lucro e outros,  

como IPTU e IPVA.

https://gerencianet.com.br/blog/contabilidade-para-escolas-tributacao/
https://gerencianet.com.br/
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COMO FAZER O CÁLCULO

METODOLOGIA PARA CÁLCULO

Além de grandezas, mostramos algumas metodologias 

de cálculo a serem utilizadas, como a receita esperada. 

No entanto, a escola ainda pode fazer o cálculo da 

mensalidade com base na sua margem de lucro e 

valor por curso. Inclusive, algumas aumentam o valor 

gradativamente, dependendo da série em que o 

estudante se encontra.

A fórmula que servirá de base para todos os 

outros cálculos:

(total de despesas + folha de pagamento de 

todos os colaboradores + investimentos + 

reajustes de base) / total de alunos pagantes

https://gerencianet.com.br/
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Dois pontos importantes a serem observados nesse cálculo são que o total de despesas inclui impostos e margem para 

imprevistos, e o total de alunos pagantes não contabiliza os bolsistas.

Vale lembrar que é essencial fazer uma pesquisa de mercado para saber os preços praticados pelos concorrentes  

diretos. Afinal, um valor muito acima deles pode fazer com que a sua instituição perca alunos, bem como um valor baixo 

pode não cobrir todos os seus gastos.

https://gerencianet.com.br/
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POLÍTICA DE REAJUSTE

Apesar de poder praticar o preço com base em 

seus cálculos, existem regras que regulamentam 

a política de reajustes. São leis que garantem os 

direitos do consumidor e o protegem contra práticas 

que o prejudiquem. A seguir, explicaremos melhor 

essas questões!

VALOR DE REAJUSTE JUSTIFICADO

Embora não exista um índice determinado, o reajuste 

de valor de mensalidade pode ser feito mediante 

comprovação por meio de planilha de custos.  

Segundo a Lei 9.870:

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/Leis/L9870.htm
https://gerencianet.com.br/
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POLÍTICA DE REAJUSTE

Art. 1º O valor das anuidades ou das semestralidades escolares 

do ensino pré-escolar, fundamental, médio e superior será 

contratado, nos termos desta Lei, no ato da matrícula ou da sua 

renovação, entre o estabelecimento de ensino e o aluno, o pai do 

aluno ou o responsável.

§ 1º O valor anual ou semestral referido no caput deste artigo 

deverá ter como base a última parcela da anuidade ou da 

semestralidade legalmente fixada no ano anterior, multiplicada 

pelo número de parcelas do período letivo.

§ 2º (VETADO)

§ 3° Poderá ser acrescido ao valor total anual de que trata o § 1o 

montante proporcional à variação de custos a título de pessoal 

e de custeio, comprovado mediante apresentação de planilha 

de custo, mesmo quando esta variação resulte da introdução 

de aprimoramentos no processo didático-pedagógico. (Incluído 

pela Medida Provisória nº 2.173-24, 23.8.2001)

https://gerencianet.com.br/
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POLÍTICA DE REAJUSTE

DEVERES DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO

A mesma lei determina que o preço cobrado em contrato assinado pelos pais seja anunciado até 45 dias a contar do término 

do período de matrículas. Ou seja, os contratantes têm o direito de saber o quanto pagarão no próximo ano antes mesmo de 

efetuarem a matrícula. Além disso, como já dissemos, se os contratantes quiserem solicitar, a escola precisa mostrar a planilha de 

custos que justifiquem o preço cobrado.

Se essa regra for descumprida, os pais 

poderão acionar o PROCON e, dependendo 

da situação, até mesmo a justiça. Vale 

lembrar que essa regra deve incluir valores 

relativos à matrícula, que serve como uma 

espécie de 13º para as instituições.

Por exemplo, se no contrato não constar o 

pagamento da matrícula, a escola deverá 

restituir o valor ao contratante, sendo 

considerado irregular ou ilegal. Por isso, 

é importante que o documento tenha 

especificado no pagamento esse valor.

https://gerencianet.com.br/
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POLÍTICA DE REAJUSTE

MOMENTO DO REAJUSTE

Outra questão importante diz respeito ao momento em que é 

realizado o reajuste. Segundo a lei, a instituição de ensino deve 

estabelecer o valor das parcelas anteriormente. Ou seja, elas não 

podem ser reajustadas ao longo do ano.

Sendo assim, a escola precisa fazer uma projeção de seus gastos 

anuais para poder estabelecer os valores da mensalidade de maneira 

confiável e segura. Considerar questões como a inflação, investimentos 

e porcentagem de aumento no salário dos colaboradores é de suma 

importância para chegar a um valor mais próximo do ideal.

Os efeitos de não fazer uma análise financeira adequada podem ser 

graves. Se for o preço cobrado for superior, a instituição poderá passar 

a impressão de um serviço mais caro do que deveria e, se for inferior, 

terá efeitos no orçamento anual. Enquanto a primeira questão poderá 

levar à perda de alunos, a segunda leva à instabilidade financeira. Por 

isso, é tão importante a confecção de um documento contábil que 

reflita a realidade fiscal da escola.

https://gerencianet.com.br/
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POLÍTICA DE REAJUSTE

ETAPAS PARA UM BOM PLANEJAMENTO FINANCEIRO 

Para ajudá-lo a estabelecer um preço compatível com a realidade e a manter a escola sustentável financeiramente, 

confira as dicas a seguir!

DEFINA METAS 

A escola pode querer aumentar 

o número de matrículas, realizar

investimento em estrutura, entre

outros. Ter em mente as metas

é fundamental para planejar-

se financeiramente e alcançar a

expansão e desenvolvimento.

Consequentemente, isso a

direciona melhor em relação aos

custos e investimentos.

CHEQUE OS RECURSOS

Verificar os recursos disponíveis 

também é muito importante. 

Aliás, o planejamento ajudará 

você a saber o que estará 

disponível em cada período e o 

que poderá ser feito de acordo 

com as metas preestabelecidas.

CONSIDERE CENÁRIOS DISTINTOS

Faça projeções em diferentes 

cenários para a sua empresa. Ou 

seja, considere resultados acima da 

média, mas também muito abaixo 

do normal, e o esperado. Isso o 

ajudará a estabelecer estratégias 

para atuar nessas três frentes, 

sem perder a sustentabilidade 

financeira do negócio.

https://gerencianet.com.br/blog/reducao-de-custos-na-escola-3-formas/
https://gerencianet.com.br/
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CONCLUSÃO

Estabelecer os valores da mensalidade em uma escola 

é uma tarefa que exige atenção e planejamento. 

A política de preços é o primeiro passo para 

garantir que o valor cobrado esteja compatível 

com as necessidades da instituição de ensino, 

principalmente, por considerar variáveis como 

investimentos, posicionamento da escola e objetivos. 

Depois que ela é feita com cuidado, a segunda parte 

é o cálculo, que deve considerar uma série de valores, 

desde a infraestrutura até a folha de pagamento dos 

funcionários. No entanto, como mostramos, é preciso 

fazer todos esses cálculos e passar com antecedência 

para os pais, a fim de evitar problemas com a lei.

Para continuar acompanhando e recebendo em seu e-

mail conteúdos como este, acompanhe nosso blog!

https://materiais.gerencianet.com.br/assinatura-newsletter
https://gerencianet.com.br/


A Gerencianet é uma Instituição de Pagamentos que oferece uma 

Conta Digital focada em negócios, com uma plataforma para emissão de 

boletos, carnês e links de pagamento e para a gestão de clientes. O 

sistema oferece diversas formas de movimentação de saldo, como 

transferência bancária ou por meio do cartão pré-pago sem anuidade. 

O sistema também oferece uma API completa, além de ferramentas 

eficientes e intuitivas de gestão das transações. As tarifas e prazos são 

flexíveis para que se encaixem no perfil e necessidade do usuário.

Além de ter uma equipe que se importa com você, a um clique de 

distância, a Gerencianet ajuda na diminuição da inadimplência e elimina 

os problemas com burocracia e os risco de receber em mãos, já que o 

serviço é completamente online.

Seus diferenciais estão na redução de custos, pois oferece preços mais 

baixos em relação aos bancos, e na otimização de processos, já 

que auxilia na automatização dos procedimentos do financeiro, 

fazendo com que o setor ganhe tempo e agilidade.

https://www.facebook.com/Gerencianet/
https://twitter.com/Gerencianet/
https://plus.google.com/+GerencianetBr
https://www.youtube.com/channel/UC4MAxjM78Yg3eK8v0V2yLHw
https://br.linkedin.com/company/ger-ncianet-pagamentos-do-brasil
https://gerencianet.com.br/blog/
https://gerencianet.com.br/
https://www.linkedin.com/company/gerencianet/
https://www.instagram.com/gerencianet/
https://twitter.com/gerencianet
https://www.facebook.com/Gerencianet
https://www.youtube.com/gerencianetbr



