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A discussão sobre a polêmica linha de crédito lançada pelo BNDES para ajudar as IES 
(instituições de ensino superior) a enfrentarem a "marola" da crise mundial ganha corpo 
com a constatação de que, passados cinco meses da abertura da linha, nenhuma instituição 
conseguiu obter o financiamento. 
 
A coisa toda começou mal desde a concepção do programa. De um lado, o Fórum da 
Entidades Representativas do Ensino Superior Privado pleiteando um socorro financeiro para 
as IES mais afetadas pela crise econômica -na verdade, mais afetadas pelo aumento da 
competitividade no setor. Do outro lado, o MEC querendo transformar o financiamento em 
um programa de melhoria da qualidade do ensino. 
 
Não podemos criticar os representantes do setor privado, pois estão cumprindo seu papel 
de buscar ajuda aos seus pares mais necessitados, mas há quem defenda que o mercado 
deve se autorregular e que as instituições em piores condições financeiras deveriam dar 
espaço a grupos educacionais mais sólidos e bem administrados, como acontece em 
qualquer outro setor da economia. 
 
No caso do MEC, a situação é um tanto quanto esquizofrênica. Ignorando que o pedido de 
financiamento tinha como objetivo o "socorro" das IES com dificuldades financeiras, o MEC 
criou rigorosos pré-requisitos qualitativos para a obtenção do financiamento, o que acabou 
por excluir todos que realmente precisam dele. 
 
Não me parece coerente criar um programa para financiar a melhoria da qualidade do 
ensino no setor privado e excluir dele as instituições que, segundo o MEC, "não têm 
qualidade". Além disso, as exigências do MEC são uma afronta à livre iniciativa do setor 
privado na educação, pois raramente o BNDES coloca algum critério qualitativo nos pré-
requisitos para a concessão de crédito a empresas de outros setores. 
 
Os critérios de avaliação utilizados pelo MEC, por si só, já são passíveis de inúmeras 
contestações pela grande quantidade de falhas que apresentam. Somam-se a isso a 
obrigatoriedade da participação no ProUni e no Fies, a necessidade de a instituição possuir 
mais de 60% dos cursos já reconhecidos e apresentar um "enigmático" plano de 
providências acadêmicas. Na prática, o que vemos é o MEC mandando um recado ao setor 
privado: "Não estou nem aí para os seus problemas". 
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