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Fies busca
sócio capitalista
Projeto de lei propõe
tirar administração
do Fies da Caixa
Econômica e atrair
parceiros privados para
financiar estudantes.
Desafio será convencer
que os lucros modestos
valem os riscos

Felipe Falleti

Uma regra universal para a
concessão de qualquer tipo
de crédito é a relação entre o
lucro que o capitalista espera

obter com aquela operação e o risco
que ele corre de "levar um chapéu" do
devedor. É por este motivo que as taxas
de juros de financiamento imobiliário
são baixas e do crédito pessoal elevadas.
Afinal, se o mutuário de uma residência
der o calote no banco, a instituição tem
como garantia seu imóvel e, depois
de penar nos escaninhos burocráticos,
conseguirá recuperar o dinheiro que
emprestou, tomando a casa do cidadão
inadimplente. Já no crédito pessoal, de-
pois de conceder o crédito em dinheiro
vivo, tudo o que o banco tem como
garantia é o contrato assinado pelo
mutuário. Se o consumidor adoecer,
perder o emprego ou sumir do mapa, o

máximo que o banco pode fazer é man-
dar cartas de cobrança e pedir a inclusão
do devedor no serviço de proteção ao
crédito, o SPC.

No caso do crédito educativo, os dois
fatores jogam contra a concessão de
financiamento. Afinal, as taxas de juros
devem ser sempre baixas e a chance de
o tomador não pagar as parcelas em dia
dependerá de fatores difíceis de prever,
como se o mutuário será um bom aluno
na faculdade, se conseguirá um empre-
go bem remunerado ao fim do curso e se
terá disciplina financeira para cumprir
com seus compromissos creditícios.
Some-se a isso a benevolente legislação
brasileira, que garante ao estudante uma
vez dentro da sala de aula o direito de
concluir o semestre, mesmo que não
pague uma só parcela de seu financia-
mento após a matrícula.



Por essas características, o princi-
pal vetor de financiamento educativo
no Brasil é o Programa de Financia-
mento Estudantil (Fie.s) operado pela
Caixa Econômica Federal, um banco
público que tem como objetivo não
só a lucratividade, mas também fazer
política social. Além disso, a CEF tem
como garantidora o Tesouro Nacional
e, por isso, pode arriscar mais ao
conceder crédito a jovens de famílias
de baixa renda e conseqüente baixa
capacidade de pagamento.

Nesse cenário, são poucos os agentes
privados que arriscam investir nesse
setor. Algumas exceções são o grupo
Ideal Invest, que opera o crédito educa-
tivo Pra Valer com taxas de até l ,69%
ao mês, e o banco espanhol Santander,
que mantém linhas para financiamento
de pós-graduação e compra de material
didático no Brasil.

Um projeto de lei apresentado pe-
los ministros da Educação, Fernando
Haddad, e da Fazenda, Guido Mantega,
ao Congresso Nacional propõe mudar
esse cenário, por meio de uma reforma
no Fies para atrair agentes privados para
participar do fundo.

Na opinião do professor da Fa-
culdade de Economia e Ad-
ministração (FEA) da USP
Rui Mantelarc, especialista

em mercado de crédito, o cenário apre-
sentado pelo governo na proposta de
reforma do Fies pode ser favorável para
atrair agentes privados para novos tipos
de financiamento. Pela sua avaliação, a
demanda por esse serviço já existe e a
dificuldade reside justamente na falta
de alternativas atrativas para os bancos
investirem em educação, apesar de a
perspectiva ser positiva.

"Os bancos já exploram ao limite car-
teiras de financiamento de automóveis
e de cartões de crédito, segmentos mais
lucrativos. Já no caso do financiamento
estudantil há uma enorme demanda da
sociedade e, portanto, um potencial
para os bancos que já não acham tanta
vantagem em aplicar seus recursos em
títulos do governo, uma vez que o Banco
Central está cortando a taxa básica de

Bancos aguardam votação
A proposta de reforma no Fies

gerou reação cautelosa dos bancos

privados e de desapontamento por
parte de algumas instituições de ensino
particular. Durante o II Congresso da
Educação Superior Particular, que ocor-

reu no final de junho em Araxá, Minas
Gerais, o Fórum das Entidades Repre-
sentativas de Ensino Superior elaborou

uma carta para o ministro da Educação
pedindo alterações no projeto. Entre
os itens propostos pelo Fórum estão

o direito do aluno de obter o crédito
antes de matricular-se numa faculdade
e a liberação de R$ 1,5 bilhão que estão
parados no Fundo porque as atuais re-
gras dificultam a concessão de crédito

a estudantes. O fato de a reforma ter
sido encaminhada como projeto de lei,
que deve levar meses tramitando, e
não como Medida Provisória, que tem

efeito rápido, também desapontou al-
guns diretores de faculdades privadas.
Já entre as instituições financeiras, ban-
cos como Bradesco e Safra informaram,
por meio de assessoria de imprensa,
que vão aguardar o desenvolvimento
das discussões sobre o novo Fies para
se manifestar. As reações mais positivas
vieram do banco Santanter e do con-
glomerado Itaú/Unibanco.

Ao participar do congresso em

Araxá, o diretor do Itaú/Unibanco, Mar-

cos Magalhães, afirmou que a maior
instituição financeira privada do Brasil
tem R$ 2,5 bilhões para aplicar em

crédito educativo nos próximos cinco
anos, indicando que o grupo pode usar
parte desse montante para explorar a

carteira do Fies. Informalmente, dire-
tores dos bancos privados avaliam que
o sucesso do novo Fies vai depender

muito do comportamento da taxa bá-
sica de juros no país e de qual será o
teto dos juros que os bancos poderão
cobrar dos estudantes.

De acordo com a Mesa da Câ-
mara, o projeto que reforma o Fies
tramita em ritmo de urgência e
deve ser votado pelos deputados

em setembro. A secretária do MEC,
Maria Paula Dallari, lembra que o
projeto não enfrenta resistências
dentro do governo ou no Congresso,
o que é um sinal de que pode ser
aprovado até o final deste ano. A
própria Caixa Econômica, que perde
o controle sobre a gestão do Fies,
não se opõe à medida, uma vez que
é controlada pelo governo federal,
que apoia a proposta de reformar
o Fies. Se o projeto for aprovado

no Congresso e sancionado pelo
presidente da República, a Caixa
passará gradualmente o controle do

Fies ao FNDE ao longo de 12 meses.

juros, que já está na casa de um dígito",
analisa Mantelarc.

Com a opção segura de aplicar re-
cursos em títulos do governo pagando
mal, os bancos privados tendem a
buscar formas mais lucrativas de em-
pregar seu capital, como por exemplo
explorar novas modalidades de crédi-
to. Segundo o Ministério da Educação,
no Brasil apenas 7% dos estudantes

usam crédito educativo. Nos Estados
Unidos, esse percentual é de 85%, o
que dá a dimensão do potencial desse
mercado no Brasil.

Principalmente porque os 7% dos
estudantes citados pelo MEC referem-
se quase em sua totalidade aos 473 mil
contratos ativos do Fies, operado por um
banco público. O quase meio milhão de
contratos do Fies, no entanto, é pouco,
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Técnico e pós
contemplados

O projeto de lei prevê ainda a
inclusão de cursos de ensino técnico

e pós-graduação no Fies, ainda que
determine a concessão de crédito
de forma "prioritária" aos cursos
superiores. No texto enviado ao
Congresso, novas cláusulas dimi-
nuem a burocracia para conceder

financiamento e criam novas opções
de refinanciamento de dívidas e de
quitação antecipada do emprésti-
mo. O texto completo do projeto de
lei pode ser lido no site da Câmara

dos Deputados no endereço abaixo.
http://www.camara.gov.br/sileg/
integras/663968.pdf.

Risco de
mais perdas

Pelo novo Fies, em caso de ca-
lote a instituição de ensino assume
que não receberá entre 15% e 30%
do valor que lhe é devido em men-
salidades. Um dos itens do projeto
eleva para até 50% o percentual
que a faculdade abre mão de re-
ceber, como em casos de morte ou
invalidez. Nesse caso, o FNDE e a
instituição de ensino devem dividir
igualmente as perdas geradas pelo

mutuário. A expectativa do MEC, no
entanto, é que o aumento no núme-

ro de matrículas gerado pelo novo
Fies compense perdas pontuais das
faculdades e, no resultado final, ele-

ve o faturamento e a lucratividade
das instituições de ensino.

muito pouco, para cumprir a meta de
incluir 30% dos brasileiros com idade
entre 18 e 24 anos na universidade até
2011, conforme previsto no Plano Na-
cional de Educação.

Para mudar esse cenário, a pro-
posta do MEC é tirar a gestão
do Fies da Caixa Econômica
e entregá-la ao Fundo Nacio-

nal de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), um organismo submetido ao
próprio Ministério da Educação.

Sob nova direção, o fundo aceitaria
concessões de crédito não só via CEF,
mas também de qualquer banco privado
que deseje participar do fundo. Como o
Fies possui uma taxa de inadimplência
de mais de 10% dos contratos e taxa de
juros média de 6,5% ao ano, a única
forma de atrair agentes privados seria
oferecer uma contrapartida que dimi-
nua seus riscos.

A idéia desenhada no projeto de lei
5.314/09 em análise na Câmara dos
Deputados propõe que as faculdades
privadas e os recursos de reserva
do Fies compartilhem o risco com
os bancos privados. Se o projeto for
aprovado como está, a instituição de
ensino superior que aceitar um aluno
com Fies de carteira privada assume
um risco de 15% (caso a instituição
de ensino esteja adimplente com seus
impostos federais) e de 30% (caso
deva dinheiro na forma de tributos a
órgãos federais) do financiamento.

Na outra ponta, o novo administrador
do Fies, o FNDE, se compromete a com-
pensar parte das perdas de instituições
privadas que levem calote por meio de
um mecanismo chamado de "substituição
do risco pela fórmula de remuneração do
serviço versus taxa de adimplência".

Assim, se um aluno não pagar R$
10 mil de seu financiamento, a própria
instituição de ensino arca com parte do
prejuízo, que varia de R$ l ,5 mil a R$ 3
mil. Os demais R$ 7 mil são repassados
pelo Fies ao banco, para que a institui-
ção não tenha prejuízo.

Porém, o FNDE terá o direito de
diminuir o repasse de lucros obtidos
pelo banco privado dos contratos adim-

plentes. Na prática, quanto maior for a
adimplência dos estudantes captados
pelos bancos privados, maior será seu
lucro. A proporção da fórmula remune-
ração versus taxa de adimplência não foi
definida no projeto de lei e deverá ser
discutida entre o MEC e os bancos no
futuro, caso o projeto seja aprovado.

A regra, no entanto, embora elimine
o risco de calote nos bancos privados,
torna estes agentes solidários na recu-
peração do crédito concedido, afinal, as
instituições podem ter lucro zero caso
não sejam criteriosas e bem-sucedidas
na concessão de empréstimos. Vale
lembrar que além de obter aval do
banco privado o aluno precisará cum-
prir todas as exigências tradicionais do
Fies, como pertencer a uma família de
renda modesta, incapaz de pagar seus
estudos à vista.

Na opinião da secretária de edu-
cação superior do MEC, Maria Paula
Dallari, essa fórmula de compensações
combinada com um cenário de juros em
baixa vai atrair bancos privados para o
crédito estudantil.

A projeção do MEC é que o volume
de bolsas de crédito do Fies cresça até
30% após a aprovação desse projeto,
incluindo 135 mil estudantes no fundo.
Outra mudança na lei prevê que estudan-
tes que cursarem medicina ou cursos de
licenciatura como pedagogia, biologia,
matemática, física e letras, entre outros,
poderão pagar seu financiamento no
Fies com trabalho.

Após formados, os médicos traba-
lhariam em programas do tipo Saúde
da Família e licenciados em física ou
química, por exemplo, dando aula
em escolas públicas. Pela regra, um
mês trabalhando 20 horas por semana
eqüivale a 1% do financiamento.

A intenção do MEC é formar mais
professores e médicos em escolas pri-
vadas sem que eles paguem em dinhei-
ro por isso. A instituição que conceder
o crédito para estes profissionais tem
ótima garantia do crédito, afinal eles
terão emprego assegurado no setor
público ao se formar e sua renda de
20 horas semanais será totalmente
revertida para o credor. •
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