


de 2007 e o início deste ano, durante o vestibular.
As condições são favoráveis para a expansão do crédito es-

tudantil: os juros estão em queda e a oferta de vagas nas uni-
versidades particulares está em alta. O Brasil conta com 2.270
instituições de ensino superior, das quais 89% são pagas, se-
gundo o Inep (Instituto Nacional de Estudos c Pesquisas c
Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira). Em 2006, de acor-
do com o último dado disponível, das 4,7 milhões de matrícu-

las no ensino superior, 8,5 milhões foram
realizadas em instituições particulares.

Esses estudantes representam uma
minoria privilegiada. De acordo com o
Ministério da Educação, apenas 12% dos
jovens entre 18 e 24 anos têm acesso à
universidade. Como aumentar o contin-
gente? Há uma série de variáveis políti-
cas, sociais e culturais que influencia-
riam esse resultado, mas é certo que a
maior inclusão também depende em
parte de financiamento.

O Plano Nacional de Educação pre-
vê para 2010 o aumento do número de
universitários para 30% da população
dessa faixa etária. Não cabe aqui entrar
no mérito da projeção. Cabe apenas re-
gistrar que uma das poucas ferramentas
de financiamento será o Eies (Fundo de
Financiamento ao Estudante do Ensino
Superior), que é destinado principal-
mente a estudantes vindos da rede pú-
blica de ensino.

A estudante Viviane Couto Raulino,
19, aprovada este ano no curso de fisio-
terapia da São Camilo, só espera o resul-
tado de uma outra universidade, públi-
ca, para correr atrás do financiamento
para os estudos. "Se eu não for aprovada



contato, 75% ainda não escolheram on-
de vão estudar", di/ Mi/ne. A empresa
apresenta então os cursos a partir da sua
carteira de clientes, composta por 150
instituições de ensino.

Os jovens clientes chegam também
por meio das instituições de ensino que

na pública, vou procurar todas as opções de crédito educati-
vo disponíveis para saber qual é a mais vantajosa. O proble-
ma é que ainda há pouca informação sobre o financiamento
privado. É tudo muito concentrado no Fies", afirma.

O crédito estudantil ainda c uma gota no oceano do mer-
cado de crédito. Para um volume de negócios de R$ 932 bi-
lhões, apenas R$ 5 bilhões foram canalizados para a educa-
ção em 2007. E quase a totalidade (R$ 4,8 bilhões)
foi proveniente de recursos do governo.

Esse, no entanto, é um quadro que começa a
mudar. "I loie, é possível financiar as mensalidadesj '
para um estudante da graduação a juros a partir de
0,3% ao mês (cerca de 3,65% ao ano)", afirma sua de pagamento
Oliver Mizne, sé>cio da Ideal Invest, que desde
2001 oferece o Pravaler, l inha para estudantes de graduação
que tenham fiador e possam comprovar renda mínima.

() negócio tenta conciliar interesses dos dois lados do bal-
cão: o lado dos estudantes e o lado das universidades. Como
funciona? Para começar, o Pravaler vai até as salas de aula do
ensino médio e mostra que o estudante pode fazer o curso que
tiver em mente, mesmo que o custo fique acima do que a ren-
da familiar poderia proporcionar. "Dos alunos que fazemos

contratam a empresa. Como contraparti-
da, a Ideal Invest assume um dos maiores
problemas das instituições privadas do
ensino superior: a inadimplência, que só
no Estado de São Paulo ultrapassa a mar-
ca dos 23%. "A comissão da universidade
cobre os custos administrativos, de pes-
soal c de marketing, e o estudante paga a



operação financeira: juros e inadimplência", explica M ixnc.
ü professor de informática Thiago Santos da Costa, 20,

também aluno da rede pública, prestou exame para cursar de-
sign digital no fim do ano passado na Universidade Anhembi
Morumbi. Passou, mas até o prazo final para as inscrições no
Fies, em 21 de dezembro, ainda não sabia da sua aprovação.
"Não podia correr o risco de perder a matrícula, então, de ca-
sa mesmo, pela Internet, pedi o financiamento do Pravaler, ti-
ve aprovação alguns dias depois e com isso vou poder segu-
rar a mensalidade com o meu trabalho", diz o estudante, que
quer trabalhar com animação digital.

A Anhembi Morumbi recebe anualmente dezenas de alu-
nos atendidos pelo Fies e mantém uma política interna de
distribuição de bolsas, mas aderiu ao programa da Ideal
Invest no úl t imo vestibular. "O risco da inadimplência é
transferido para o banco, o valor pago mensalmente corres-
ponde à metade do valor da mensalidade, acrescido dos en-
cargos do banco, ou seja, encaixa-se ao orçamento do alu-
no; o programa requer co-responsável financeiro (fiador),
logo existem mais pessoas comprometidas legalmente com

a formação do aluno", afirma Marcelo
Moreira, diretor financeiro da Anhembi
Morumbi. "A partir da experiência que
temos com o Fies, sabemos que o alu-
no que solicita um financiamento é
mais convicto em relação à conclusão
do curso, logo o índice de evasão é me-
nor c, conseqüentemente, a inadim-
plência também."

Criado em 1999, o Fies financiou des-
de então os estudos de 457 mil alunos,
com investimentos acumulados de K$
4,8 bilhões. O programa substituiu o
PCE/Creduc (Programa de Crédito
Educativo), que delegava às instituições
a avaliação dos alunos e a decisão sobre
os cursos que absorveriam bolsas.

O Fies cobre até metade da mensali-
dade, com juros de até 6,5% ao ano, e sua
concessão é vinculada à avaliação do alu-
no, que deve ter no mínimo 45 pontos no
Fnem (Exame Nacional do Ensino
Médio). Há uma lei, recentemente apro-
vada, que prevê o financiamento integral
das mensalidades a partir deste ano. A
burocracia também está menor.

Existe ainda a opção, oferecida por
várias universidades, de bolsas de apoio
para o estudante, por exemplo para pro-
jetos de iniciação científica. "O dinheiro
do meu trabalho vai ajudar meus pais a
pagarem a faculdade, mas já estou de
olho na iniciação científica para poder
me dedicar somente aos estudos mais à
frente", planeja a estudante Débora
Vaccari, 20, recém-aprovada no curso de
administração da PUC-SP.

Enquanto o governo avalia a necessi-
dade de recursos do aluno, o setor priva-
do avalia sua capacidade de pagamento.
Para obter uma linha de crédito privado,
o aluno tem de comprovar (com extra-
tos bancários) que sua renda (que pode
ser uma mesada, contanto que movi-
mentada cm conta bancária), somada à
de seu fiador, ao menos se equipare ao



dobro do valor do uma mensalidade
eheia. O processo é feito todo pela
Internet e o interessado recebe a partir
de dois dias o "sim" ou o "não".

O segundoanista de psicologia
Bruno César Caetano, 19, queria estu-
dar na Universidade São Marcos por
recomendação de seus professores de
colégio e por morar perto do campus,
no bairro do Ipiranga, em São Paulo.
"Eu nem quis fazer a segunda fase na
Fuvest", conta ele. Caetano entrou na
faculdade com 17 anos e não trabalha-
va. Na faculdade, ficou sabendo^que as
bolsas de 50% oferecidas pela institui-
ção só começariam a ser distribuídas a
partir do segundo ano. Partiu então pa-
ra o financiamento privado. "Arrumei
um trabalho em uma loja e financiei 12
meses de faculdade em 18 meses", di/
ele, que espera estar ganhando mais no
meio deste ano, quando deve começar
a pagar as parcelas da dívida do primei-
ro ano de sua graduação.

Outro caso é o do encarregado de al-
moxarifado Rogério Oliveira Silva, 26, es-
tudante de ciências contábeis na IJnicsul
e namorado de Adriana, a ex-corretora
formada em direito. "Eu achava que as
minhas notas do Enem iriam me ajudar a
conseguir o Fies", diz. Mas, como tem sa-
lário de R$ 1.500 e mora com o pai, que
ganha R$ 1.200, não se encaixa no perfil
do Fies, apesar de ter estudado a vida in-
teira em escola pública.

Foi o exemplo da namorada que o
encorajou. "Hoje já estou no meio do
caminho", comemora o estudante, que
paga a metade da mensalidade. A dife-
rença, acrescida dos juros, será paga
depois de formado, quando sua renda
deverá ser maior.

Se o "pobre coitado" de Martinho da
Vila sofreu "um bom bocado" nos anos
60, o estudante de hoje pode tentar ou-
tras rimas.

Text Box
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