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Escola com crédito 
 
Poucos fantasmas assombram tanto as escolas particulares de ensino superior no Brasil quanto a 
inadimplência. No ano passado, o índice médio foi de cerca de 25%. Para entender: dos 3 milhões 
de estudantes matriculados no ensino superior no Brasil, 2,1 milhões são de escolas privadas. 
Menos de 10% conseguem se beneficiar do programa de crédito educativo do governo federal.  
 
Problema constante para as escolas? Sim. Também uma oportunidade de negócio para a Ideal 
Invest, empresa paulista que desde o início deste ano oferece programas para que as escolas de 
ensino superior particulares ofereçam crédito educativo a seus alunos. Até agora, 12 escolas em 
São Paulo, Minas Gerais, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte e Distrito Federal aderiram aos 
programas. "Somos uma alternativa aos limitados créditos do governo e aos financiamentos 
bancários", diz Gustavo Borges, diretor da Ideal Invest, criada há pouco mais de dois anos por um 
grupo de jovens ex-funcionários do banco Credit Suisse First Boston Garantia e do escritório de 
advocacia Pinheiro Neto. Seu objetivo: oferecer produtos financeiros ao setor educacional. Os 
primeiros investidores da Ideal foram os próprios fundadores, que injetaram os recursos iniciais 
para a criação de um fundo para alimentar os produtos oferecidos pela empresa. Hoje, ele já 
conta com capital de outros pequenos investidores. A Ideal Invest também oferece às escolas 
linhas de crédito para investimentos. No início deste ano, o Colégio Cidade de São Paulo, de 
educação infantil e ensino fundamental e médio, pegou emprestados da empresa cerca de 350 
000 reais. Com o dinheiro, os laboratórios de informática foram ampliados, a biblioteca ganhou 
um espaço maior e o telhado dos prédios foi reformado. "Temos também capital de giro para 
investir em projetos pedagógicos", diz Sylvio Gomide, diretor do conselho do Colégio Cidade de 
São Paulo. O empréstimo será pago em 15 prestações. "Com juros de apenas 1,5%", diz Gomide.  
 
Para se candidatar a receber um empréstimo, a escola deve terceirizar para a empresa toda a 
cobrança de mensalidades. Assim, antes de repassar à instituição o dinheiro arrecadado com os 
boletos, a Ideal desconta o valor devido pela escola e remunera os investidores do fundo. Para as 
escolas, a terceirização das mensalidades é uma condição para obter recursos. Atualmente, a 
Ideal Invest tem nas mãos a cobrança de 6 000 boletos e já concedeu, desde meados de 2002, 22 
empréstimos, que totalizaram 7 milhões de reais. 
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