
Omercado de crédito estu-
dantil no Brasil está dan-
do sinais de que pode se
aquecer. O ingresso do

Itaú Unibanco neste segmento, que
anunciou a liberação de R$ 2,5 bilhões
para financiar os estudos de alunos de
graduação, pode ser uma indicação de
mudança de um cenário em que ainda
prevalece a desconfiança, apesar da
enorme demanda pelo ensino superior
existente no país.

A intenção do Itaú Unibanco é liberar
o montante nos próximos cinco anos. De
acordo com Marcos Magalhães, diretor
de Financiamentos do banco, a meta é
atingir 10% dos alunos matriculados nas
instituições educacionais conveniadas:
aproximadamente 20, em várias partes do
Brasil. "A demanda potencial por crédito
estudantil é grande e nosso objetivo pri-
mordial não é a rentabilidade, mas ofere-
cer um serviço e colaborar para aumentar

a inclusão no ensino superior", afirma.
O Brasil tem, hoje, cerca de 4,4

milhões de alunos no ensino superior
presencial, de acordo com dados ofi-
ciais. Desse total, pouco mais de 70%
estudam numa instituição privada. E
apesar do forte crescimento do setor
desde a década de 1990, ainda assim o
país está longe da meta de incluir 30%
da população em idade de cursar a gra-
duação matriculada numa instituição de
ensino superior até 2011. As estatísticas
indicam que o país está na faixa dos
14% de atendimento.

Nesse contexto, o crédito estudantil é
apontado por muitos como uma alterna-
tiva para acelerar o processo de inclusão
de jovens no ensino superior. Entretanto,
o baixo poder aquisitivo do público
potencial e as incertezas quanto às possi-
bilidades de se ressarcir o financiamento
após o término do curso são alguns dos
empecilhos para alcançar níveis de pa-

íses como os Estados Unidos, onde se
estima que 80% dos alunos financiam
os estudos de nível superior.

Para Ryon Braga, presidente da
Hoper Consultoria, o Brasil não tem
volume de financiamento estudantil
por uma questão cultural, além da me-
mória de um passado não tão distante
de elevadas taxas de inadimplência
no programa oficial de financiamento
estudantil, o Fies, administrado pela
Caixa Econômica Federal. "Há alguns
anos, o calote no Fies era enorme e o
programa era muito desorganizado.
Esse cenário deixou os bancos ame-
drontados", complementa Braga.

Apesar disso, na avaliação do con-
sultor, o mercado de crédito estudantil
apresenta tendência de expansão,
embora não no ritmo que se esperava.
"Com a queda dos juros, a expectativa
era de um forte crescimento, o que não
ocorreu. Alguns bancos e instituições



O economista Carlos Furlan, diretor
financeiro da Ideal Invest, empresa que
está no mercado de crédito estudantil
desde 2007, vê com bons olhos o in-
gresso da maior instituição financeira
privada do país no setor. "Mostra que
a tendência é a solidificação deste
segmento", analisa. "Isto é positivo
para todos os envolvidos na cadeia de
crédito universitário (players, alunos,
instituições), porque há um aumento
da concorrência, aumento de opções,
maior exposição do tema na sociedade e
demonstra que o setor está amadurecen-
do." Sua aposta é que o setor de crédito
estudantil se torne o sexto segmento de
crédito para pessoas físicas no Brasil,
atrás do crédito pessoal, cartão de cré-
dito, financiamento de veículos, crédito
consignado e crédito imobiliário.

Furlan calcula que a demanda por
crédito estudantil gire em torno de
4,5 milhões de pessoas, incluindo
aquelas que gostariam de fazer uma
faculdade, mas não têm como pagar.
Desde que ingressou no mercado, a
instituição já repassou R$ 135 milhões
às instituições educacionais e espera
dobrar de tamanho nos próximos dois
anos. Atualmente, são 177 instituições

A tendência de crescimento
da economia é, na visão
do diretor Magalhães, do
Itaú Unibanco, o fator que

deverá impulsionar o ensino superior
privado. "Está comprovado o fato de
que crescimento sustentável do Produto
Interno Bruto está correlacionado a um
crescimento do índice de acesso ao ensino
superior. Esperamos, com essa iniciativa,
poder contribuir para isso", analisa.

Para pedir crédito estudantil ao Itaú
Unibanco, o candidato não precisa
comprovar renda, basta um "tutor", de
preferência pai ou mãe, que se responsa-
bilize pelo pagamento das parcelas, caso
o aluno não consiga honrá-las. A renda
do "tutor" deve ser duas vezes maior
que o valor da mensalidade.

Durante o curso, o aluno paga me-
tade do valor da mensalidade mais
encargos. O saldo devedor é pago num
prazo duas vezes maior que a duração
do curso.

As condições do crédito Pravaler são
parecidas: as mensalidades são parcela-
das em duas vezes - assim, o valor de
um semestre é pago em 12 meses. O
valor máximo da parcela, para o aluno
não inadimplente, corresponde a 59%

COM DEMANDA REPRIMIDA E TENDÊNCIA DE EXPANSÃO,
A APOSTA É QUE O SETOR SE TORNE O SEXTO SEGMENTO
DE CRÉDITO PARA PESSOAS FÍSICAS NO BRASIL

financeiras, como o Itaú Unibanco e a
Ideal Invest, estão no mercado, mas se
esperava que mais instituições ingres-
sassem." Dentre as que anunciaram que
entrariam no mercado, mas ainda não o
fizeram, estão o Bradesco e o Santander
- este mantém uma linha para financiar
estudos de nível de pós-graduação.

Para Marcos Magalhães, do Itaú Uni-
banco, o Fies não é parâmetro para se
avaliar o potencial do mercado do crédito
estudantil e o sucesso da iniciativa de-
penderá dos arranjos com as instituições
conveniadas, pois são elas que conhecem
a realidade em que estão inseridas. "Esta-
mos numa fase de aprendizado", diz.

credenciadas no programa Pravaler
(o programa da Ideal Invest) e 6.800
cursos financiados.

Para ele, o crescimento mais intenso do
mercado depende de perspectivas positi-
vas, como ocorreu com a redução da taxa
Selic ao longo do último ano. "À medida
que o Brasil tiver taxas mais baixas, será
possível financiamento em maior escala."
Porém, num cenário de crise, como entre
o final de 2008 e início de 2009, menos
alunos ingressaram no programa devido,
de um lado, à dificuldade de comprovar a
renda mínima e, de outro, ao fato de que
muitos estudantes e garantidores estavam
com restrição de crédito.

da mensalidade. A recontratação é feita
a cada seis meses, ocasião em que é rea-
lizada uma nova análise de crédito.

Na opinião de Ryon Braga, os finan-
ciamentos são uma alternativa, mas o
segmento precisa ir além e oferecer op-
ções para os alunos. Assim, diz ele, uma
maneira de tornar o crédito estudantil
mais atrativo e menos assustador seria
oferecer várias opções de pagamen-
to, como se faz com automóveis, por
exemplo. "Já existem instituições que
dividem o valor do curso em parcelas e
o valor varia de acordo com a quantidade
de vezes que o aluno optar por pagar."
(Marta Avancini) •
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