
Questão de
MÉRITO
O programa de crédito do BNDES não pode ser um mecanismo para
beneficiar as instituições com bom desempenho e deixar de atender as que
apresentem condições de reestruturação acadêmica e administrativa

OBanco Nacional de De-
senvolvimento Econômi-
co e Social (BNDES) e o
Ministério da Educação

(MEC) anunciaram no dia 5 de agosto o
Programa de Melhorias do Ensino das
Instituições de Ensino Superior (IES),
com uma linha de financiamento de R$
l bilhão com o objetivo de "melhorar
a qualidade dessas instituições". Des-
de meados de 2008, associações que
representam as instituições de ensino
superior privadas fazem lobby aberto
e legítimo para conseguirem linhas de
financiamento do BNDES.

Não é preciso explicar, pois sabemos
que a crise econômica mundial atingiu
todos os setores da economia e o gover-
no brasileiro socorreu diferentes setores
com linhas de crédito e redução do IPI
(imposto sobre propriedade industrial).
Qual seria o impacto da crise no setor

de automóveis no Brasil sem a redução
desse imposto? E no setor da indústria
e da agricultura? Juntos, esses setores
foram beneficiados com aproxima-
damente R$ 10 bilhões em linhas de
financiamento. O setor educacional mo-
vimenta milhões de reais, gera emprego,
forma pessoas e tem como um de seus
"resultados" pessoas mais preparadas
para dinamizarem a economia nacio-
nal. A educação precisa ser entendida
como um setor estratégico da economia
brasileira e mundial. No Brasil, temos
carência de estudos sobre a economia
da educação. Considero o Programa IES
necessário e bem-vindo.

É interessante olhar os critérios para
se obter o financiamento. De modo
geral, para as IES são: a) aderir aos
programas Fies e ProUni; b) ter 60%
dos cursos reconhecidos pelo MEC; c)
ter conceito institucional da IES igual

ou maior que 3, neste caso o Programa
faz menção ao polêmico índice Geral
de Cursos de Graduação (IGC); d) ter
70% dos cursos de graduação com
conceito de curso igual ou maior que
3; e) ter projetos institucionais apro-
vados pelo MEC.

A proposta de beneficiar as insti-
tuições de ensino pelo mérito é con-
temporânea. Há aproximadamente dez
anos Ministérios de Educação de países
desenvolvidos destinam verbas para
as melhores IES. É preciso considerar
também que já faz algum tempo que
há organizações que remuneram seus
funcionários pelo mérito. Não há dúvida
de que as instituições de ensino superior
de melhor desempenho nas avaliações
do MEC precisam ser beneficiadas,
mas no caso do Programa IES esse não
pode ser o critério determinante. As
instituições precisam, acima de tudo,



mostrar capacidade de pagamento e
assumir compromissos com resultados.
O BNDES e o MEC precisam viabilizar
recursos para as instituições com difi-
culdades financeiras. O Programa não
pode ser um mecanismo para beneficiar
as instituições de ensino superior com
bom desempenho nas avaliações do
Ministério e deixar de atender as que
apresentem condições de reestruturação
acadêmica e administrativa. Em função
do panorama financeiro do Brasil, sem
a linha de crédito, muitas instituições
poderão "fechar as portas".

Será que as instituições de baixo
desempenho nas avaliações do Sistema
Nacional de Avaliação da Educação
Superior (Sinaes) não possuem condi-
ções de melhorar seus indicadores? No
momento em que o governo socorreu
outros setores da economia, houve ava-
liação do desempenho em indicadores
não econômicos?

Há outra questão que precisa ser
discutida: no sistema de avaliação atual,
o Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes (Enade) tem um peso exa-
gerado. O Exame gera distorções no
resultado final das avaliações do MEC
e o IGC precisa ser compreendido. O
setor educacional ainda está tentando
decifrar as fórmulas desse índice.

O jornal Folha de S. Paulo trouxe
a opinião de alguns especialistas em
educação superior. Concordo com
Carlos Monteiro da CM Consultoria.
Para ele, muitas instituições de ensino
de baixo desempenho nas avaliações
do MEC precisam de recursos para in-
vestir em qualidade. O debate não pode
girar unicamente em torno da relação
empréstimo e resultados já obtidos em
avaliações do Ministério. Benny de

Almeida, da Consultoria em Educação
Superior e Administração (Cesad), está
preocupado com o uso dos recursos
públicos, com a fiscalização. Este é um
ponto crítico: como será a fiscalização
dos recursos financeiros?

No Brasil, não há a tradição de
fiscalizar o uso dos recursos públicos.
O texto que apresenta o Programa IES
indica que haverá meta de desempe-
nho, mas não esclarece a relação entre
empréstimo, uso dos recursos e parâ-
metros de fiscalização. Não há pena-
lizações previstas para as instituições

Governança e gestão? O que significa
um problema crônico?

Finalmente, o governo instituiu uma
ação que beneficia o setor privado. Não
há dúvida de que a educação é um bem
público, mas não pode ser entendida
como um bem estatal. No caso brasilei-
ro, o setor privado tem um grande peso
na dinâmica do sistema educacional.
Os setores público e privado precisam
ser parceiros e não podem fomentar o
constante confronto ideológico.

É preciso que os gestores educacio-
nais conheçam o Programa IES, que

NÃO HÁ DÚVIDA DE QUE AS INSTITUIÇÕES DE MELHOR
DESEMPENHO PRECISAM SER BENEFICIADAS, MAS NO CASO

DO PROGRAMA IES É PRECISO MOSTRAR CAPACIDADE DE
PAGAMENTO E ASSUMIR COMPROMISSOS COM RESULTADOS

que não atingirem as metas. Vejam o
que está escrito no texto:

"O não alcance da meta de desempenho
dos indicadores de melhoria de qualidade
no ensino não implicará em vencimento
antecipado da operação de qualquer pena-
lidade pecuniária ao Beneficiário".

É importante que se estabeleça
um indicador mínimo de resultados
e possíveis penalidades. Um outro
caminho é pensar o Programa IES a
partir de critérios de mercado, como
um socorro financeiro às instituições
vinculado a resultados e penalidades.
O setor educacional privado terá de
acompanhar as decisões do BNDES,
que já declarou que não vai ajudar as
instituições com problemas crônicos.
Os problemas crônicos são de ordem
financeira? Desempenho acadêmico?

permite o empréstimo para o capital
de giro, o que é muito bom para as
instituições reestruturarem sua situação
financeira. Os prazos de carência são ra-
zoáveis, com 72 meses para pagamento,
incluindo os 12 de carência. A taxa de
juros para o capital de giro é de 4% ao
ano. Em função da situação financeira,
com certeza, muitas IES já começaram
a preparar sua proposta para enviar
ao BNDES. Mas é preciso conhecer o
Programa e ter cautela para avaliar a
necessidade e o impacto do empréstimo
antes de solicitar o financiamento. •

Fábio José Garcia dos Reis é diretor de
Operações do Centro Unisal - Unidade de

Lorena e coordenador do grupo de pesquisa
sobre educação superior das Instituições

Salesianas de Educação Superior (ILJS)

Text Box
REIS, Fábio José Garcia dos. Questão de mérito. Ensino superior, São Paulo, ano 11, n. 132, p. 48-49, set. 2009.




