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MATRÍCULAS CRESCIMENTO
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Número de matrículas versus crescimento

EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA

Número de matrículas no ensino superior privado, em milhares
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Os reflexos dos investimentos no setor de educação no país

LEIA MAIS Estudantes estrangeiros vêm
ao Brasil atrás de estágios.

Experiência e traços locais,
como capacidade de trabalho
em grupo, podem ajudá-los
a impulsionar suas carreiras.

À procura de amenizar
o déficit educacional, que

resulta em escassez de mão de
obra qualificada, 52 empresas
investem entre R$ 100 mil e R$ 200
mil em escolas selecionadas.

A fim de garantir um
padrão de qualidade

para o ensino público, o Brasil
precisa duplicar os investimentos
feitos, passando-os de
4% para 8% do PIB.

Sexta-feira e fim de semana, 20, 21 e 22 de agosto, 2010

“Excluídos”
apelam para
financiamento

Infografia: Alex Silva/Anderson Cattai

A frustração de Zaher foi
que a abertura de capital não
trouxe os resultados que eram
esperados. “O valor das ações
não subiam de jeito nenhum”,
disse. Ele afirmou que por mais
que tivesse uma empresa sem
dívidas, com bons resultados,
reconhecida pela qualidade do
serviço prestados, as ações não
subiam. “Os nossos analistas
diziam: ‘você precisa comprar
mais ativos, expandir para
chamar a atenção do merca-
do’”. Mas isso não fazia senti-
do para Zaher, cujo negócio
era baseado no crescimento

orgânico e venda de serviços.
Uma das apostas da empresa é
a comercialização de metodo-
logias de ensino para os gover-
nos municipais, voltadas para
o ensino básico.

Essa realidade mudou. A va-
riação dos papéis da SEB, da
abertura de capital até a véspera
do anúncio (21 de julho) com a
Pearson, foi negativa em
33,91%, com o papel valendo
R$ 19,70. No dia seguinte ao co-
municado, já valia R$ 28,80.
Ontem, as ações fecharam cota-
das em R$ 29,37, valorização de
49,9% desde a negociação. ■

Papéis da
empresa, que
valiam R$ 19,70
e acumulavam
desvalorização
de 33%, valem
hoje R$ 29,37,
49,9% a mais
que há um mês

Empresas começam a oferecer
linhas de financiamento para
pagar o curso no dobro do tempo

Juliana Elias
jelias@brasileconomico.com.br

Mesmo com o boom de univer-
sidades privadas tendo dobrado
o número de alunos no ensino
superior na última década,
houve uma faixa dos jovens que
seguiu excluída do movimento:
são aqueles que não têm renda
alta o suficiente para bancar um
curso sozinhos, mas também
não têm renda baixa o suficiente
para se enquandrar nos requisi-
tos do ProUni ou do Fies, linha
de financiamento universitário
do governo que parcela o paga-
mento da faculdade por meio da
Caixa Econômica Federal.

É essa faixa que está fazendo
surgir um nicho novo de finan-
ciamento: o de crédito privado
para cursos universitários. O fi-
nanciamento, que para a com-
pra de um automóvel ou de um
imóvel já é cultura comum, sur-
ge ainda pouco conhecido,
como promessa de ampliar o
acesso à educação superior.

“É um perfil de jovem dife-
rente, com mais de 24 anos, ren-
da média de R$ 900, que não
conta com auxílio dos pais e não
consegue arcar com a mensali-
dade de uma faculdade”, explica
Carlos Furlan, sócio da IdealIn-
vest, empresa que se especiali-
zou em financiar cursos univer-
sitários, com a linha batizada de
Pravaler. “Em dois terços dos ca-
sos, são pessoas que serão as pri-
meiras da família a ingressar
num curso superior”.

O que o programa faz é esten-
der o prazo de pagamento da fa-
culdade para o dobro do tempo
do curso. Com isso, reduz a men-
salidade a praticamente metade.
Em uma simulação, um curso
com mensalidade de R$ 600 — ou
R$ 3.600 no total de um semestre
—, chega a um preço semestral de
R$ 4.431 com os juros de 1,89%
ao mês do financiamento. Isso,
no entanto, parcelado em 12 me-
ses, será pago pelo aluno em
prestações de R$ 369,32, bem
mais suaves que a mensalidade
original. Os contratos são reno-
vados a cada seis meses, até o fi-
nal do curso, com um aumento
gradativo das parcelas.

O índice de inadimplência,
conta Furlan, é de 5%. “Um
dos maiores fatores de inadim-
plência nas faculdades é a eva-
são, e o nosso índice de evasão,
pelo perfil diferente do inte-

ressado, é metade do que entre
os alunos comuns.”

Muitas vagas, pouco acesso
Criada em 2006, a linha Prava-
ler fez da IdealInvest uma das
primeiras instituições privadas
a fornecer crédito universitário
no país — coisa que, em países
como os EUA, já é amplamente
utilizada. De lá para cá, alguns
bancos já começam a despertar
para o negócio, como o Itaú e o
Santander. “No início da década
já houve um movimento de am-
pliar a oferta de vagas, agora o
que se deve fazer é ampliar o
acesso”, avalia Furlan.

Hoje, as estimativas apon-
tam para um número de 7 mi-
lhões de jovens, aptos a ingres-
sar na universidade, mas fora
dela, apesar de as instituições
de ensino particulares terem
hoje aproximadamente 1,5 mi-
lhão de vagas ociosas. ■

Estimativas apontam
para um número de 7
milhões de jovens
aptos a cursar a
universidade, mas
fora dela — apesar
de as instituições
privadas terem hoje
1,5 milhão de vagas
ociosas

valoriza ações da SEB

Text Box
Fonte: Brasil Econômico, São Paulo, 20, 21 e 22 ago. 2010, Primeiro Caderno, p. 5.
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