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Acordo de
interesses
Nova lei de consórcios pode deixar instituições
menos sujeitas à inadimplência e estimular
parcerias com administradoras para a oferta de
crédito. Porém, as regras para quem não pagar
o financiamento ainda não estão claras

Felipe Falleti

A intérprete Daniela Gon-
zales levou quatro anos
poupando quase metade
de seu salário como tra-

dutora em São Paulo para matricu-
lar-se num curso de pós-graduação
na Univers idade Autônoma de
Barcelona, na Espanha. A poupança
meses a fio foi a única saída que a
jovem encontrou para realizar seu
sonho de fazer um curso de espe-
cialização, que lhe custou € 8 mil,
o equivalente a R$ 23,2 mil.

Com o estreitamento do crédito no
Brasil desde o início da crise finan-
ceira global, o Banco Central decidiu
regulamentar um projeto que desde
2004 tramitava nos escaninhos do
BC: a nova lei de consórcios. A regra
promete injetar mais recursos nas
instituições de ensino e dar um alívio
à espera de estudantes poupadores
como Daniela.

Desde os anos 60, consórcios exis-
tem no Brasil apenas para a compra
de bens, como carros e imóveis. O
consorciado paga parcelas mês a mês
para, na pior das hipóteses, receber
uma bolada ao fim do contrato e com-
prar o bem que deseja. Se tiver sorte,
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pode ser premiado logo no início do
contrato, receber o valor total previsto
de uma só vez e comprar sua casa ou
carro à vista. Em consórcios, há ainda
a regra do lance'. Quem se propõe a
pagar uma parcela maior para o grupo
consorciado, de uma só vez, tem mais
chances de ser contemplado.

Desde fevereiro, as mesmas regras
valem para serviços. Cursos educacio-
nais e pacotes de viagem passam a ser
atendidos pela nova lei. Se esta regra
já existisse em 2004, quando Daniela
começou a poupar, talvez ela não preci-
sasse esperar tantos anos para fazer sua
pós. Afinal, se fosse sorteada ao longo
do contrato, poderia obter uma carta de
crédito antecipadamente. A regra tam-
bém beneficia instituições de ensino. Um
aluno contemplado em um consórcio faz
a matrícula com uma carta de crédito nas

Pelas regras do BC, o aluno contem-
plado com uma carta de crédito só pode
usá-la para o fim que contratou, ou seja,
serviços. Obter o recurso em espécie
para usar livremente só é possível ao
final do contrato, após pagar a última
prestação do consórcio.

"Imagine que eu faça um consórcio
para um serviço de R$ 40 mil. Sou
sorteado, mas não consigo passar no
processo seletivo da universidade que
eu queria. Então, me matriculo num
curso um pouco mais em conta, vamos
dizer, que custe R$ 30 mil. Os outros
R$ 10 mil podem ser gastos com
qualquer outro tipo de serviço, que
pode ser um curso de idiomas ou
uma viagem para o exterior. Se
preferir não gastar os R$ 10 mil
excedentes, o dinheiro fica aplicado
sob os cuidados da administradora.

prática. O diretor do carioca Instituto
Infnet, André Kischinevsky, diz que
vê com simpatia a nova lei, mas ainda
aguarda seus desdobramentos.

"Pode ser uma boa para os alunos.
Aqui no Infnet nós já oferecemos finan-
ciamento direto aos estudantes e não sei
bem como o consórcio vai impactar nas
matrículas. Acredito que o método de
financiamento, que não impõe juros e
permite poupança a longo prazo,
deve beneficiar especialmen-
te alunos de baixa renda,

COM A CARTA DE CRÉDITO NA MÃO, O CONTEMPLADO
PODE SE MATRICULAR ANTES DO QUE PLANEJAVA. POR ISSO,
É IMPORTANTE MANTER O RIGOR DO PROCESSO SELETIVO

mãos, o que representa pagamento à vista
e inadimplência zero para o colégio ou
universidade que o receber.

"Os consórcios para serviços são
idênticos aos que já existem para casas e
carros. A única diferença é a finalidade do
recurso: ao invés de gastá-lo comprando
um bem, você aplica seu dinheiro num
serviço", diz Vitor Bonino, vice-presi-
dente da Associação Brasileira de Admi-
nistradores de Consórcio (Abac).

Pai de três filhas, o próprio Vitor diz
que pretende fazer um consórcio para
garantir a pós-graduação das filhas.
"Vou pagar mês a mês uma parcela.
Quando elas se graduarem e buscarem
uma pós, posso dar um lance e conseguir
os recursos para pagar à vista o curso.
Se eu for contemplado antes de elas se
formarem na faculdade, não faz mal. O
dinheiro fica aplicado num fundo de in-
vestimentos administrado pela empresa
de consórcio rendendo juros até que eu
decida utilizá-los", diz Bonino.

Quando acabarem as prestações, o aluno
pode sacar os R$ l O mil em espécie para
fazer o que quiser", explica Bonino. Já
se um aluno for contemplado em R$ 30
mil, mas quiser fazer um curso de R$ 40
mil, terá de negociar com a instituição
de ensino como pagará a diferença. Mas,
com uma entrada de 75%, é improvável
que o aluno não consiga financiar o res-
tante diretamente com a escola.

Do ponto de vista das escolas
e faculdades nada muda.
Nenhuma instituição precisa
se associar a uma empresa de

consórcios. Se o aluno passar no processo
seletivo da instituição, a única diferença
será na hora do pagamento. Ao invés de
assinar um cheque, o aluno vai entregar
uma carta da entidade de consórcio.

Apesar da boa notícia, as instituições
de ensino superior ainda esperam apare-
cer os primeiros contratos de consórcio
para avaliar como a lei vai funcionar na

que não poderiam se matricular em uma
pós que envolve investimentos elevados
de outra forma", afirma.

André alerta, porém, para a necessi-
dade de as escolas não abrirem mão do
rigor no processo seletivo. "Com uma
carta de crédito na mão, o contemplado
pode buscar se matricular antes do que
planejava e, eventualmente, ainda não
estar preparado para isso. Acho funda-
mental as escolas não afrouxarem as
regras de seleção apenas de olho no
pagamento à vista, sob pena de preju-
dicarem a produtividade das salas de
aula e até mesmo de frustrarem o aluno
consorciado", afirma.

Para o professor de economia da
FEA/USP Roy Martelanc, é provável
que essa nova modalidade de finan-
ciamento faça as escolas pensarem
em elas próprias oferecerem planos
de consórcio ou formar parcerias com
administradoras. "Do ponto de vista
estritamente econômico, a nova lei abre
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um filão para as instituições de ensino
privadas, que poderão ampliar seu
portfólio de financiamento de cursos
e atrair um novo público. Quem optar
por explorar o consórcio de forma
proativa, ou seja, não esperar que um
aluno apareça com uma carta de crédi-
to, mas sim oferecer essa opção a ele,
deve tomar vários cuidados jurídicos,
sobretudo escolher bem a quem vai se
associar", diz Martelanc.

Ovice-presidente da Abac,
Vitor Bonino, acha impro-
vável que escolas criem
empresas financeiras para

elas próprias oferecerem consórcios,
mas acredita que as parcerias entre
instituições de ensino e administradores
de consórcio devem viver um boom nos
próximos anos.

"Criar uma administradora exige ter
capital mínimo de garantia e obedecer
a complexas regras de fiscalização im-
postas pelo Banco Central para proteger
o sistema financeiro, de forma que não
imagino uma faculdade montando ela
própria sua administradora de finan-
ciamento. Já as parcerias me parecem
um caminho natural, uma vez que tanto
escolas quanto administradoras têm
interesse em atrair estudantes para essa

Carta de crédito
pode ser usada
para financiamentos

Uma nova regra na lei permite
que consorciados contemplados
usem sua carta de crédito para pagar
financiamentos bancários. Um aluno
que pegou, por exemplo, R$ 20 mil
no banco, para matricular-se imedia-
tamente num curso de pós, pode
fazer um consórcio de serviços no
mesmo valor. Quando for sorteado,
terá a liberdade de usar a carta de
crédito para pagar o financiamento
bancário. Na opinião do vice-presi-
dente da Abac, Vitor Bonino, a regra

é positiva pois contempla quem não
pode esperar. "O consorciado obtém
o serviço que deseja imediatamente
e assume os juros da dívida. Quan-
do for contemplado no consórcio,

quita a dívida e livra-se dos juros."
A Pro Teste recomenda, no entan-
to, que consorciados chequem com

atenção os detalhes de contratos
com administradoras, para ver se o
grupo em que pretende entrar aceita
o exercício dessa possibilidade ofere-
cida pela lei e em quais circunstâncias.
Como o consórcio de serviços é uma
novidade e ainda não há contratos
desse tipo em vigor, a associação
pede cautela a todos os envolvidos
nesse tipo de negócio. "Vamos
fazer uma nova análise desse tipo
de consórcio nos próximos meses,
quando surgirem os primeiros grupos
e contratos", diz a coordenadora do
Pro Teste, Maria Inês Dolci.

Entenda a nova lei de consórcios
O que mudou?
Agora, prestadores de serviços como esco-
las, hospitais e agências de viagem também
podem receber recursos de empresas de

consórcio. Antes, a modalidade só valia para a aquisição de

bens, agora vale também para comprar serviços.

Consórcios de serviços funcionam de for-
ma diferente?
Não, tudo funciona do mesmo jeito. O con-

sorciado paga prestações mensais ao grupo
e, quando for sorteado, recebe uma carta que o autoriza a
gastar o valor integral do consórcio para comprar o bem ou

serviço definido em contrato. Quem tiver uma reserva financeira
pode dar lances para tentar ser contemplado antes, de acordo

com as regras de cada grupo de consórcio.

Quem é sorteado pode sacar em dinheiro
sua parte?
Não. Só é possível sacar recursos em espécie
após quitar totalmente o contrato. Os sortea-

dos, portanto, só podem usar os recursos para o bem de-
finido em documentação. Quem fez um consórcio de carro
só pode comprar um carro. Quem fez consórcio de serviços

pode gastar apenas em serviços. Mas, neste caso, a lei au-
toriza que os recursos sejam fracionados entre diferentes



modalidade de crédito", avalia Bonino.
O executivo da Abac afirma ainda que
a inclusão de serviços na lei de con-
sórcios deve fazer essa modalidade de
financiamento crescer entre 6% e 8%
este ano. Uma expansão surpreendente
considerando que 2009 é um ano de
crise para o mercado financeiro.

Na opinião de Amaro Gomes, chefe
do departamento de normas do BC, os
convênios entre escolas e administradoras
exigem que as instituições de ensino se-
jam cuidadosas ao escolher seus parceiros.
"Alguns cuidados básicos são checar se a
administradora é idônea, qual o tamanho
de seu patrimônio e, principalmente, se ela
tem toda a documentação em dia com o
Banco Central", diz Gomes.

Nesse sentido, uma das vantagens da
nova legislação foi endurecer as regras
para as administradoras, evitando casos

de quebra da empresa de consórcio em
que os poupadores veem seu dinheiro
virar pó. A nova lei determina que três
consorciados acompanhem os balanços
financeiros da administradora, exige que
cada grupo consorciado tenha seu ca-
pital depositado em separado de outros
grupos e eleva as exigências mínimas
de patrimônio que as operadoras devem
oferecer como garantia.

A norma do Banco Central deixa
claro que fornecedores de serviço (como
escolas, por exemplo) não precisam
se associar a administradoras para se
beneficiar da lei. É como um vendedor
de carros que, ao receber um cliente
com uma carta de crédito na mão, pode
vender o carro e sacar o dinheiro sem
nunca antes ter trocado bom dia com
um agente de consórcios. Apesar disso,
lojas de carros mantêm várias parcerias
com administradoras de consórcio, a fim
de fomentar suas vendas. E é provável
que o mesmo aconteça com as institui-
ções de ensino.

Na avaliação da coordenadora do
grupo de defesa do consumidor Pro
Teste, Maria Inês Dolci, a nova lei é um
avanço, mas requer cuidados tanto de
escolas quanto de alunos que fecharem
contratos com administradoras. "A lei é
positiva, sobretudo, porque regula me-

lhor o sistema financeiro. Ficou muito
mais difícil uma administradora quebrar
e não cumprir seus compromissos",
elogia Maria Inês.

Por outro lado, a coordenadora
do Pro Teste acha que as regras
definidas pelo BC dão muita
liberdade às administradoras

para desenhar o contrato como quise-
rem. "Um fator negativo é a devolução
do dinheiro do consorciado. Se a pessoa
fica inadimplente ou simplesmente
desiste do consórcio, não há uma regra
clara para a devolução dos recursos.
Isso vai ser definido no contrato entre
as partes e, nessa hora, todos precisam
ficar alertas para que as regras não sejam
ruins para o consumidor", diz.

Na opinião de Maria Inês, escolas que
fizerem parcerias com administradoras de
crédito devem assegurar que os contratos
protejam os interesses dos alunos. "Mesmo
que não possa ser implicada legalmente,
uma vez que o contrato acontece apenas
entre consorciado e administradora, a
escola que indicar uma empresa parceira
acaba tendo seu nome associado a ela e
pode sofrer prejuízos de imagem, caso a
administradora cobre taxas muito altas
ou determine regras duras demais contra
os consorciados", afirma.

serviços, conforme o contrato estipular. Por exemplo, é

possível usar 80% do crédito para fazer uma pós e outros

20% para uma viagem.

O que acontece com quem desistir ou fi-
car inadimplente?
A regra para devolução do dinheiro já pago ao

grupo será definida em contrato entre consorciado

e administradora. Associações de defesa do consumidor alertam

os consorciados a não aceitar regras duras como, por exemplo,

a devolução do dinheiro somente no fim do grupo.

Para receber alunos via consórcio as faculda-
des devem se associar a administradoras?

Não necessariamente. Faculdades sem nenhu-

ma parceira podem receber um aluno consor-

ciado. A diferença é que, na hora do pagamento, quem

fará o depósito para a faculdade será uma administradora

de consórcio e não o aluno. No entanto, é provável que

instituições de ensino formem parcerias com administra-

doras para atrair mais alunos.

Por que essa lei é considerada mais segura?
Porque o Banco Central regulamentou as

regras contratuais e ampliou a fiscaliza-

ção e as exigências sobre seguradoras.

Assim, ficou mais difícil uma administradora gerir

mal seus recursos e quebrar. Da mesma forma, com

regras mais claras há maior segurança jurídica para

todos os envolvidos. Diminuem as chances de uma

das partes ir questionar na Justiça algo que a lei não

define claramente.
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