
 

 

 

 

 

COMUNICADO DE NATUREZA FINANCEIRA 

Prezados Responsáveis, alunos e todos da nossa querida comunidade Electra,  

Esperamos, primeiramente, que este comunicado encontre a todos com saúde!  

Desde o início desta crise mundial, que ora bate a nossas portas, nós, que 
constituímos o corpo da direção, estamos atentos a todas as diretrizes legais e, ao 
mesmo tempo, permanecemos trabalhando incansavelmente para nos redesenharmos 
e adequarmos nossa função de educar à nova realidade que se apresenta.  

Nos últimos dias, observamos várias medidas públicas acerca de questões 
financeiras que afetam as empresas em geral, inclusive, as do setor de educação. Dentre 
elas, foi citada uma possível suspensão do pagamento dos colaboradores por até 4 
meses, o que seria o mesmo que deixá-los passarem necessidades extremas durante o 
período mencionado. Tal medida, assim como outras da mesma linha, jamais 
apoiaremos! 

Sabemos que esta crise, que ainda não conhecemos os próximos passos, nos traz 
incertezas financeiras em todos os níveis, e, por esta razão, temos trabalhado, 
analisando ações que poderiam partir de nossa empresa, a fim de contribuir da melhor 
forma possível para o atual cenário.  

Nesse sentido, cabe esclarecer que, enquanto Instituição privada, a Electra 
reafirma seu compromisso em prezar fortemente pela manutenção dos empregos de 
todos os seus colaboradores, evitando reduções de salários e demissões. No pior 
cenário, buscamos o menor impacto a estes.  

Entendemos que o vínculo de um colaborador para uma escola vai muito além 
da capacitação técnica. Permeia um vínculo afetivo e de confiança. Por isso, a 
manutenção de todo o nosso corpo constitutivo escolar, que possui mais de 80 anos de 
tradição, é ponto fundamental no universo educacional, o que só se torna possível pela 
escolha e credibilidade de todos nossos alunos, que nos escolheram para a sua formação 
Técnica. 

Analisamos alguns dos serviços presenciais, que não podem ser prestados na 
atual situação e fizemos um levantamento muito criterioso das possíveis reduções de 



custos fixos, como energia, água, etc., visando, assim, encontrar uma base de economia 
para compartilhar na forma de redução das mensalidades.  

Vale compartilhar que não temos medido esforços para levar nossa escola para 
a mais alta performance online, o que vem demandando alto investimento paralelo, 
muito maior do que qualquer economia observada. Porém, escolhemos para fonte 
deste investimento tomar recursos em instituições financeiras para que pudéssemos 
reverter toda e qualquer economia em favor dos responsáveis e alunos.  

A partir do dia 31, as aulas online serão iniciadas com qualificação garantida e 
com conclusão dentro do prazo desejado. Tudo isso feito e aperfeiçoado em tempo 
record. Estamos contando com a extrema competência de todo nosso corpo técnico e 
de nossos professores que, com todo seu conhecimento e criatividade, alimentam a 
nossa plataforma educacional. Também,  com o auxílio de vários outros colaboradores 
de outras áreas, que vêm desempenhando papel de retaguarda, inclusive, em funções 
diferentes para permitir que tudo chegue a contento aos nossos alunos, nossa principal 
preocupação. Nesse sentido, podemos afirmar que todos os nossos colaboradores não 
deixaram de trabalhar um dia sequer e, por tal, esperam manter seus salários.  

Outro aspecto importante a ser frisado é que, cancelamentos em massa nos 
obrigariam impreterivelmente a romper o vínculo com os profissionais associados a 
instituição, sendo esta a última coisa que desejamos fazer.  

Com base nesse cenário, nossa escola optou por não esperar eventuais 
propostas ou novas diretrizes públicas. Sendo certo que seremos sempre obedientes 
legais, decidimos apresentar aos nossos responsáveis e alunos contratuais o que 
conseguimos até agora, crendo assim, seguir na linha de transparência e credibilidade a 
nós depositada e oferecer às famílias alguma tranquilidade financeira diante de tanta 
incerteza, as quais passamos a propor de forma segmentada e consoante números 
apurados**:  

Propomos uma redução de 7% do valor da mensalidade a partir da parcela que 
vencerá em maio de 2020, mantendo esta redução até o regresso da normalidade das 
aulas presenciai para todos que estiverem em dia com suas obrigações; 

Propomos que os valores em atraso para os alunos novos sejam renegociados 
para que o pagamento ocorra após o término das mensalidades contratadas, ou seja, 
nestes casos jogaremos para depois das últimas mensalidades do contrato; 

Propomos aos alunos antigos, que estejam inadimplentes, neste momento de 
crise, liberarmos a plataforma dando acesso a todos. Pedimos que nos passem o melhor 
plano para as parcelas que estão em atraso possam ser efetivamente pagas. Desta 
forma, conseguiremos o equilíbrio de todos e forneceremos a ajuda necessária para que 
sua qualificação seja concluída. Utilize o e-mail abaixo para se comunicar colocando seu 
nome, curso que está fazendo, e sua proposta para que possamos validar. Ou mantenha 
contato com a Direção da sua unidade para que possamos ajudar. 



Todas essas medidas e nosso esforço, que para alguns podem representar muito 
ou pouco, foram cuidadosamente calculados com base no princípio da igualdade e 
respeito e despesas suspensas e novas surgidas.  

Porém, reiteramos que se faz necessário mais do que nunca a fidelidade 
financeira de pagamentos em dia, pois somente evitando gastos com juros e despesas 
bancárias conseguiremos nos manter fortes até que tudo isso passe.  

Temos ciência de que alguns poderão ainda ter outras necessidades, a estes 
pedimos imenso cuidado nas solicitações, para que possamos atender de fato os mais 
necessitados e como sempre, estaremos individualmente de portas abertas neste 
momento por telefones e demais meios eletrônicos de contato para equacionarmos, 
juntos com as famílias, o melhor para todos, sem prejuízo dos alunos e do ano letivo.  

Contamos com a colaboração e fidelidade e pedimos que todas as solicitações 
ou apontamentos acerca de questões financeiras sejam primeiramente direcionadas 
para o endereço eletrônico de e-mail diretor.electra2@gmail.com. É importante que 
informem seus telefones, unidade que estudam e e-mail de contato no corpo da 
mensagem, para que possamos ser o mais pró-ativos possível. Lembrando, ainda, que 
estamos com quadro reduzido, ao que, desde já, pedimos compreensão por qualquer 
eventual demora.  

É importante salientar também que estamos trabalhando em uma forma nova 
de pagamento, a fim de proporcionar maior conforto e evitar deslocamentos, conforme 
nosso compromisso de permanecermos todos em casa o maior tempo possível. Assim, 
pedimos que qualquer dificuldade seja trazida no canal acima, antes dos vencimentos.  

Desejamos que sua qualificação profissional prossiga normalmente, 
considerando que nossa escola tem a melhor metodologia de ensino e condições de 
estudo para que você possa melhorar de qualidade de vida. O mercado de trabalho vai 
precisar de você logo que a crise acabar. 

Todas as nossas unidades se encontram a disposição para eventuais dúvidas. 

Com todo nosso carinho e respeito de sempre,  

Electra, uma empresa do Grupo FuturoVip. 

Projeto Comvida20 – juntos contra o covid19. 

** Bônus da Campanha condicionado à adimplência no vencimento.  

Marcio Cardia 

Diretor Geral 
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