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O desafio das
classes C e D
Propostas de
novos modelos de
financiamento surgem
para tentar superar os
atuais entraves

ma rápida análise dos ín-
dices de crescimento de
matrículas nas instituições
de ensino superior privadas

revela que o intenso crescimento dos
últimos 13 anos está chegando ao fim.
Segundo números do Ministério da
Educação, em 2002 o crescimento na

taxa de matrículas em instituições de
ensino superior privadas

foi de 14,8% sobre
o ano anterior.

O índice

caiu para 11,7% em 2003 e continuou
desacelerando até fechar 2007 na casa
dos 4,4%. Para este ano, o Sindicato das
Entidades Mantenedoras de Estabeleci-
mentos de Ensino Superior no Estado de
São Paulo (Semesp) prevê que 41,5% das
instituições particulares fecharão o ano
com menos matrículas do que em 2008.
Para o díretor-executivo do Semesp,
Rodrigo Capelato, não é difícil entender
as razões por trás dessa desaceleração.
"Até 2003 e 2004 ainda havia uma
demanda por cursos superiores muito
retraída nas classes A e B, composta
por jovens que não conseguiam vaga



nas universidades pú-
blicas. Com a expansão
das faculdades privadas,
essa demanda se esgotou.
Então, as instituições pas-
saram a focar a classe C.
Isto funcionou até 2007,
mas agora estamos perto
do limite. Na verdade,
ainda há muitos jovens
das classes C e D que so-
nham com uma faculdade.
Mas eles não encontram
recursos para matricu-
lar-se", avalia Capelato.
Esse é, portanto, um dos
principais entraves do
ensino superior brasilei-
ro atualmente. Segundo
levantamento do Fórum
das Entidades Represen-
tativas do Ensino Supe-
rior Particular, com base em dados do
IBGE e análise do Unibanco, 40% dos
estudantes hoje conseguem se compro-
meter com mensalidades de até RS 450
(veja gráfico ao lado). Outro dado da
pesquisa aponta que cada R$ l O redu-
zidos na mensalidade permitem incluir
aproximadamente 25 mil alunos.

Mas, mais do que garantir o cresci-
mento das instituições de ensino superior,
incorporar alunos das classes populares
na graduação é condição fundamental
para o Brasil cumprir a meta estipulada
pelo Plano Nacional de Educação (PNE)
de incluir 30% dos jovens com idade
entre 18 e 24 anos no ensino superior até
2011. Atualmente, este índice é de 12%.
um desempenho abaixo, por exemplo,
da Bolívia. O país mais pobre da Amé-
rica do Sul mantém 20% de seus jovens
matriculados em faculdades. Na vizinha
Argentina, o índice é de 40%. Mantido o
ritmo de inclusão atual, dificilmente o país
conseguirá atingir a meta. Mesmo assim.
as alternativas continuam a ser discutidas,
até porque isso significa maior competiti-
vidade para a economia brasileira.

Para essa jovem faixa etária, o finan-
ciamento se torna ainda mais importan-
te. Segundo levantamento do Fórum,
com base em dados do Morgan Stanley
Research, o atual valor das mensalida-

des, de aproximadamente R$400, exclui
cerca de 70% da população jovem do
ensino superior. Excluindo a população
sem acesso à educação superior, com
uma renda familiar mensal menor que
RS l .600, a taxa bruta de matrículas pas-
sa de 24% para 67%, nível observado
em países mais desenvolvidos.

soma de vagas em universi-
dades públicas e dos atuais
programas de bolsas e cré-

.dito estudantil não consegue
dar conta de incluir jovens no ensino
superior em quantidade suficiente para
colocar o Brasil ao lado de países como
Argentina e Chile em percentual da po-
pulação matriculada no ensino superior.
Atualmente, apenas 8% da população
adulta brasileira tem um curso superior.
Somando as bolsas do Programa Univer-
sidade para Todos (ProUni), do Programa
de Financiamento Estudantil (Fies) e dos
financiamentos privados, cerca de 660
mil estudantes do total de 3,6 milhões de
alunos de escolas privadas estudam com
algum tipo de auxílio financeiro.

Incluir mais jovens no ensino superior,
então, demanda novas soluções. Algu-
mas delas passam pelo financiamento
privado e por uma cultura de poupança
familiar. Este último modelo, consagrado

nos Estados Unidos, ain-
da é incipiente no Brasil,
onde poucas famílias têm
o hábito de poupar men-
salmente pensando num
fundo para financiar a fa-
culdade dos filhos, quando
estes atingirem a idade
de prestar vestibular. Na
verdade, mesmo produtos
mais simples como previ-
dência privada ainda são
incomuns no país. Segundo
a Federação Nacional de
Previdência Privada e Vida
(Fenaprevi), 8,3 milhões
de brasileiros tinham pre-
vidência privada até o fim
de 2008. A taxa de adesão
à previdência complemen-
tar, porém, vem crescen-
do ao ritmo de 20% ao

ano, segundo dados da Federação.
O número pode ser tomado como um
indicador de que os brasileiros, recém-
acostumados à estabilidade da economia,
estão, aos poucos, criando uma cultura
de poupança. Num exemplo hipotético,
uma família que poupe R$ 500 por mês
ao longo de dez anos terá ao fim do perí-
odo R$ 142 mil no banco (considerando
um rendimento mensal de 1,3%). Para
atingir esse resultado, o poupador terá
depositado apenas R$ 58 mil. Os demais
R$ 84 mil são fruto de juros bancários.
Com RS 142 mil disponíveis, é possível
pagar mensalidades para até dois filhos.
Outra forma de conseguir recursos para a
educação superior é entrar num consórcio
de serviços. Recentemente aprovado pelo
Banco Central, o consórcio de serviços
funciona do mesmo modo que um plano
para comprar um carro ou casa. O consor-
ciado paga parcelas mensais e pode dar
lances. Ao invés de comprar um bem, no
entanto, o "prêmio" deve ser usado para
o consumo de serviços, que pode ser um
curso superior, por exemplo. "Esta é uma
modalidade que deve se popularizar no
Brasil. Eu mesmo vou fazer um consórcio
para juntar dinheiro para a faculdade das
minhas filhas", diz o vice-presidente da
Associação Brasileira das Administrado-
ras de Consórcios (Abac), Vítor Bonino.
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uem já está às portas do
vestibular e não tem tempo
para poupança pode recor-
rer a financiamentos priva-

dos coniõõs oferecidos pelo grupo Ideal
Invest, gerenciador do produto Crédito
Pravaler, Segundo OliverMizne, diretor
da Ideal Invest, só este ano, 200 mil
estudantes manifestaram interesse pelo
Pravaler. Oliver, no entanto, não revela
quantas pessoas efetivamente fecharam
contratos. No programa, o estudante
faz um contrato semestral com a Ideal
Invest, que pode pagar 50% do valor da
mensalidade. O aluno, então, paga a me-
tade da mensalidade para sua faculdade
à vista e os demais 50% financia para
pagar em até seis meses. Os contratos
devem ser renovados a cada semestre e,
na prática, o aluno consegue terminar de
pagar o curso depois de formado, quando
provavelmente já terá uma renda maior.
O Pravaler pratica taxas de juros que che-
gam, no máximo, a 1,69% ao mês (para
alunos sem histórico de inadimplência).
"No início deste ano chegamos a apertar
os critérios para concessão de crédito,
já que havia muitas incertezas na eco-
nomia. Mas a nuvem negra passou e a
tempestade não veio. Este ano, vamos
conceder mais crédito que em 2008",
avalia Oliver.

O Pravaler conta com recursos do
grupo Gávea Investimentos, Natura e
investidores particulares. Na opinião
de Rodrigo Capelato, o financiamento
privado poderia multiplicar o núme-
ro de jovens capacitados a fazer um
curso superior, mas o método esbarra
em restrições legais. "O financiamento
educativo' funciona no Brasil dentro de
regras muito restritas, que não dão pro-
teção a quem concede crédito. Ao lado
dos condomínios de prédios, o crédito
educativo lidera os índices de inadim-
plência na economia. Isto ocorre porque
as leis protegem fortemente o mutuário.
Regras que possam atrair empresas do
setor financeiro para o crédito educa-
cional teriam forte impacto para incluir
estudantes", avalia Capelato.

De fato, são raríssimas as linhas
oferecidas por bancos e financieras pri-
vadas para bancar cursos universitários.
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Uma das poucas instituições a oferecer
linhas do tipo, o Santander, limita os
empréstimos a R$ 2 mil e, mesmo as-
sim, para financiar gastos eventuais dos
alunos, como a necessidade de comprar
material para estudos ou pagar a taxa de
matrícula em um novo semestre,

Também existem opções de bolsas
concedidas pelas próprias instituições,
como o Programa de Amparo Educativo
Temporário do Centro Brasileiro de
Desenvolvimento do Ensino Superior
(Cebrade), pelo qual os alunos podem
postergar o pagamento, parcial ou total,
das mensalidades.

Outra medida é que alguns sin-
dicatos e associações de estudantes
já levantaram propostas de mudar a

legislação trabalhista e permitir o uso
de recursos do FAT (Fundo de Amparo
ao Trabalhador) e FGTS (Fundo de
Garantia por Tempo de Serviço) para
financiar cursos universitários. O uso do
FGTS virou até projeto de lei em 2002,
de autoria do deputado federal Pedro
Valadares (PSB-SE). Seis anos depois,
a proposta segue parada no Congres-
so e tem poucas chances de virar lei.
Os recursos do FAT financiam bene-
fícios como o seguro desemprego e o
FGTS só pode ser liberado para compra
do primeiro imóvel próprio ou para o
tratamento de doença grave. Ambos
os fundos envolvem interesses diretos
de sindicatos e, por isso, dificilmente
leis que propõem retirar recursos deles

(como permitir ao trabalhador sacar
suas economias no FGTS para estudar)
avançam no Congresso.

ma das idéias para desatar
o nó do crédito e atrair as
instituições bancárias para o
crédito educativo é a criação

de fundos de financiamento que impli-
quem as faculdades e o governo federal
como avalistas do crédito estudantil. Na
opinião do reitor da Anhembi Morumbi
e porta-voz do Fórum das Instituições de
Ensino Superior, entidade que coordena a
proposta, Gabriel Mário Rodriguez, essa
medida tem o potencial de incluir milhões
de jovens das classes D e E que atualmen-
te não têm acesso ao ensino superior.
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O plano é convidar instituições fi-
nanceiras e investidores privados para
formar o fundo. Para que esta proposta
seja atraente para os bancos, o governo
e as faculdades se comprometeriam a ser
solidários aos alunos financiados, arcando
com parte das parcelas do financiamento
caso o mutuário entre em inadimplência.
Outra medida para atrair investidores é
garantir vantagens tributárias para este
modelo de financiamento (veja quadro).

Assim, um aluno que deseje estudar
numa faculdade privada que cobre, por
exemplo, R$ 500 de mensalidade deve
comprometer-se a pagar, por sua conta,
R$ 250 ao longo do curso. Os demais
50% são pagos pelo fundo e, em troca,
o estudante assume uma dívida com a
instituição financiadora, com juros em
patamar similar ao cobrado pelo Progra-
ma de Financiamento Estudantil (Fies),
atualmente em 3,5% ao ano.

Quando estiver formado, o jovem
então começa a pagar o financiamento a
seu credor. Caso o mutuário falhe no pa-
gamento, o banco que concedeu o crédito
arca com 25%. Os outros 75% são garan-
tidos pelos avalistas, no caso o Governo
Federal (assume 50% da inadimplência do
aluno) e a instituição de ensino (assume
os demais 25%).

"Esse modelo apresenta como vanta-
gem o fato de não exigir recursos públi-
cos para a formação do fundo. Com essa
proposta, o governo assume certo ônus
com a inadimplência. Mas, por outro
lado, faz uma política social importante
e, de quebra, garante um ciclo econômico
positivo. Com mais jovens matriculados
e diplomados, a arrecadação de impostos
vai subir. Afinal, a cada ano 800 mil jo-
vens não conseguem entrar na faculdade
por falta de dinheiro. Se pudessem, inje-
tariam R$ 60 bilhões no setor ao longo
de quatro anos", diz Gabriel.

egundo o porta-voz do Fórum,
a proposta já foi apresentada
preliminarmente ao ministro da
Educação, Fernando Haddad,

"O ministro achou a idéia interessante,
porém complexa. De fato, o modelo não

é simples, mas es-
tamos trabalhan-
do em parceria
com instituições
de pesquisa e do

setor financeiro
para aprofundar este

estudo. Nossa idéia é com-
provar com números que
este modelo beneficiará toda
a cadeira envolvida, escolas,
alunos, governo e bancos",
afirma Gabriel,

O consultor do Instituto
Lobo Oscar Hipólíto con-
corda que uma solução para
o impasse do financiamento
é o governo federal atuar
como fiador de jovens es-
tudantes em universidades

privadas. A idéia de Hipó-
lito é parecida com a do
Fórum. O governo criaria

,um fundo para garantir ao

sistema financeiro privado a adim-
plência dos estudantes em linhas de
crédito longas, com até 30 anos de
duração, como as que existem, por
exemplo, para a aquisição de imóveis.
Nesse modelo, o governo se tornaria
avalista de jovens de baixa renda sem
capacidade de pagar seus estudos
numa universidade privada. "Esta é
uma opção que gera benefícios a todos
os elementos envolvidos no processo
educacional. As faculdades nào so-
freriam com inadimplência ou falta
de alunos e o estudante com o crédito
aprovado poderia escolher livremente
a instituição onde desejasse estudar e
não ficaria restrito aos cursos elegí-
veis pelo Prolíni", explica. Segundo
Hipólito, a medida atacaria a crise
das universidades pela raiz e as faria
competir de um modo muito mais sau-
dável, disputando os alunos em função
de sua excelência de ensino e não com
promoções na mensalidade.

Para o consultor, o governo federal
também ganha com o modelo, pois
poderia atender um maior número de
jovens e, ao contrário do ProUni, obter
de volta os recursos aplicados no en-
sino privado, já que a idéia prevê que
o estudante devolva o dinheiro a seu
financiador depois de formado.

Essa prática já existe em países
como Canadá, Estados e Chile e, se-
gundo o pesquisador, é responsável
por formar mão de obra qualificada,
que gera mais incremento econô-
mico e arrecadação de impostos,
criando um círculo virtuoso que
beneficia também o Estado, avalista
desses financiamentos estudantis.
Talvez nenhuma dessas idéias so-
zinhas~seja capaz de dar conta do
ambicioso desafio de incluir 30% dos
jovens no ensino superior. O cumpri-
mento desta meta dependerá, ainda, de
fatores como crescimento econômico
e aumento da massa salarial da classe
C. A articulação dos vários métodos
de financiamento e inclusão na univer-
sidade, no entanto, pode ser decisiva
para desatar o nó do crédito e fazer
as instituições voltarem a crescer ao
ritmo do início dos anos 2000.
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