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créditos acaba deixando a rede particular 

à margem das políticas nacionais de edu

cação, que inclusive recebem recursos de 

órgãos como o Banco Interamericano de 

Desenvolvimento (BID), Banco Mundial e 

Organização das Nações Unidas para a Edu

cação, a Ciência e a Cultura (Unesco). 

Financiamento de gaveta 
Do estimado montante de recursos es

perando para ser aplicado no ensino supe

rior, já de saída subtrai-se R$ 1 bilhão. É que 

uma das mais importantes linhas de crédi

to, lançada especialmente para dar fôlego 

ao sistema de ensino superior privado, des

de 2010 não sai do papel. 

O Programa de Melhoria do Ensino das 

Instituições de Educação Superior (Proies), 

criado pelo Ministério da Educação em par

ceria com o Banco Nacional de Desenvol

vimento Econômico e Social (BNDES), é 
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Destas, apenas 1.115 tiveram IGC 3 ou maior 

na última avaliação do Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior (Sinaes). 

Ou seja, a metade das instituições privadas 

de ensino superior não pode recorrer ao f i 

nanciamento do BNDES. E ainda pior: além 

da possível evasão nas matrículas devido à 

propaganda negativa gerada pela qualidade 

insatisfatória avaliada, a instituição fica im

possibilitada de abrir novos cursos, agravan

do ainda mais sua crise financeira. 

Outro empecilho ao acesso do Proies é a 

falta de divulgação. Uma pesquisa realizada 

no ano passado pelo Sindicato das Entida

des Mantenedoras de Estabelecimentos de 

Ensino Superior no Estado de São Paulo 

(Semesp) mostrou que quase a metade das 

instituições entrevistadas sequer sabia da 

existência do programa. Já as que conhe

ciam e tentaram, sem sucesso, solicitar o re

curso apontaram como principais impedi

tivos uma emaranhada rede de burocracia, 

a necessidade da intermediação de institui

ções financeiras e o atendimento ineficien

te e incapaz de sanar dúvidas pontuais. 

"Ninguém consegue ter acesso a essa l i 

nha de financiamento. A burocracia é tão 

grande que as instituições desistem", cons

tata o diretor-executivo do Semesp, Rodri

go Capelato, que revela não conhecer uma 

instituição particular sequer que tenha re

cebido o recurso. Segundo ele, o problema 

já começa na elaboração do projeto, o qual 

não possui um modelo padrão de preenchi

mento. Em seguida, quando se recorre aos 

bancos credenciados que fazem a interme

diação, o projeto para porque não há conhe

cimento sobre a existência do programa. A 

complicada tramitação engessa o processo e 

deixa dúvidas se o financiamento realmente 

existe fora do papel. 

Para tentar reverter a situação foi criado 

um grupo técnico formado por representan

tes do governo, dos bancos e das instituições 

de ensino com o objetivo de criar mecanis

mos para flexibilização do programa. Entre

tanto, em sete meses de muitas reuniões e 

conversas, nenhum avanço concreto foi al

cançado. Os representantes do setor acadê

mico seguem agindo para que um meio ter

mo seja estabelecido e com isso o programa 

seja de fato efetivado. Capelato destaca que o 

financiamento é de fundamental importân

cia, ainda mais para as pequenas instituições 

que não possuem mecanismos como a possi

bilidade de captação de recursos no mercado 

financeiro e bolsa de valores. 

Alternativa bancária 
Assim, para superar uma eventual situa

ção de crise, a principal alternativa para essas 

instituições acaba sendo recorrer aos bancos 
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tradicionais, normalmente submetendo-se a 

juros maiores e prazos mais estreitos. 

Existem inúmeras linhas de crédito de

pendendo do porte da empresa, algumas es

pecíficas para capital de giro, antecipação de 

recebíveis e financiamentos de investimen

tos. Entretanto, nenhuma oferece benefícios 

específicos para instituições educacionais. 

Os prazos para pagamento variam conforme 

o valor solicitado e o relacionamento com o 

banco, podendo chegar a 72 meses. As taxas 

de juros também variam bastante, ficando 

em média na casa do 1% ao mês. 

Para o consultor em educação Celso 

da Costa Frauches, as políticas públicas 

para as inst i tuições particulares estão 

paradas no tempo. "Estamos no mesmo 

nível de 50 anos atrás. A atual realidade é 

muito cruel. E não é nem por falta de pa-
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lhão em mensalidades até março de 2013 e visa alcançar 

pelo menos o mesmo montante nos próximos cinco anos. 

Para participar do programa, explica o diretor-executi-

vo da Ideal Invest, Carlos Furlan, o primeiro passo é a for

malização de um contrato. Nele será definido o percentual 

que a instituição de ensino subsidiará do juro do financia

mento - um opcional para atrair mais alunos - e mais as 

taxas de manutenção do programa, que incluem gastos com 

marketing e divulgação. Concluída essa etapa, o Pravaler 

coloca uma equipe de trabalho dentro da instituição de en

sino para a formalização dos contratos. 

Para o estudante o contrato funciona da seguinte forma: 

cada mensalidade é dividida em duas prestações e o finan

ciamento é renovado a cada semestre. Assim, um curso de 

quatro anos é pago em oito. Com isso, o aluno pode esco

lher a formação que deseja e não a que pode pagar. Como 

resultado, mais de 30 mil estudantes já receberam o finan

ciamento e cerca de 300 instituições de ensino de todas as 

regiões do Brasil estão credenciadas. 

Entretanto, o Pravaler enfrenta uma concorrência qua

se que desleal exercida pelo Fies, especialmente pela taxa 

de juros cobrada. Enquanto que no programa federal a taxa 

é de 3,4% ao ano, no Pravaler o índice é de 1,99% ao mês, 

que pode ou não ter uma parte subsidiada. Mesmo sendo 

atrativo para as instituições de ensino, com essa taxa de 

juros fica difícil de o programa conquistar os alunos. Além 

disso, no financiamento federal o aluno começa a pagar o 

valor contratado somente 18 meses após a formatura e o 

período de quitação é de três vezes o da duração do curso. 

Recurso para pesquisa 
Outra fonte de financiamento do ensino superior vem 

das linhas de apoio à pesquisa. Com uma seleção bem mais 

restrita, este recurso deixa de fora uma boa parte das pe

quenas faculdades, pois é necessário que as instituições 

apresentem projetos elaborados por uma equipe especiali

zada de professores, com no mínimo doutorado. 

Dinheiro tem de sobra, mesmo que as universidades 

públicas dominem a conquista dessa parcela de recursos. 

A estimativa do Conselho Nacional das Fundações Esta

duais de Amparo à Pesquisa (Confap) é que o orçamen

to de todas as 25 fundações estaduais de pesquisa juntas 

chegue a R$ 2,2 bilhões neste ano, sendo R$ 1 bilhão só 

no Estado de São Paulo, por meio da Fundação de Ampa

ro à Pesquisa do Estado (Fapesp). 

O diretor científico da Fapesp, Carlos Henrique de Brito 

Cruz, conta que o encaminhamento de projetos por insti

tuições particulares tem aumentado nos últimos anos. Pas

sou de 700, entre 1998 a 2002, para 1,1 mil no ano passado. 

Destes, 57% foram aprovados e receberam o recurso, per

centual muito próximo ao das universidades públicas que • 
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alcançou 58% de taxa de sucesso. A princi

pal diferença está mesmo na quantidade de 

projetos apresentados: 22 mil das públicas 

contra 1,1 mil das particulares. Brito justi

fica que esses números se devem à menor 

quantidade de cientistas no quadro dos do

centes - 700 nas particulares contra oito 

mil nas públicas - e que dedicam menos in

teresse à atividade de pesquisa, até mesmo 

por razões econômicas. 

O financiamento da Fapesp, que cobre 

gastos com estrutura de pesquisa, equi

pamentos, componentes e bolsas já é um 

recurso muito utilizado por algumas uni

versidades particulares. A Pontifícia Uni

versidade Católica (PUC-SP) ocupa a pri

meira posição e apresenta em média 80 

projetos por ano. Logo em seguida estão a 

Universidade Nove de Julho (Uninove) e 

a Universidade de Franca (Unifran). Essa 

procura crescente é vista com bons olhos 

pelo diretor. "Seria bom para São Paulo se 

as universidades privadas dedicassem mais 

esforço à pesquisa. O estado precisa de um 

maior número de cientistas ativos, com isso 

a educação será melhor", completa Brito. 

Outros três órgãos federais financiam 

pesquisa no Brasil. Ligados ao Ministério da 

Ciência, Tecnologia e Inovação (MCTI), a 

Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) 

e o Conselho Nacional de Desenvolvimento 

Científico e Tecnológico (CNPq) têm orça

mento previsto de R$ 2,7 bilhões para este 

ano. Além disso, a Coordenação de Aper

feiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes), vinculada ao MEC, adiciona a esse 

bolo mais R$ 3,3 bilhões. 

Parte desse recurso é destinada através 

de chamadas públicas, que são divulgadas no 

Diário Oficial da União. Para participar, os 

programas de pós-graduação devem encami

nhar suas propostas, que serão avaliadas e se

lecionadas por uma equipe julgadora. "Nunca 

houve tanto recurso para a área de pesquisa 

e tecnologia", constata o diretor de Relações 

Interinstitucionais da Associação Brasileira 

das Instituições de Pesquisa Tecnológica e 

Inovação (Abipti), Félix Andrade da Silva. 

Em contrapartida, uma parcela deste 

recurso nunca chegará às mãos de algumas 

instituições de ensino. Isso porque somente 

as públicas e as particulares sem fins lucra

tivos podem participar dos editais da Finep. 

Ou seja, retire as faculdades e centros uni

versitários que não são obrigados a fazer 

pesquisa e sobram 83 universidades parti

culares no Brasil. Destas, 62 são sem fins lu

crativos e podem concorrer ao recurso. 
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Text Box
Fonte: Ensino Superior, São Paulo, ano 15, n. 176, p. 24-30, maio 2013.




