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Especial | Educação continuada

F i n a n c i a m e n to Ofertas se estendem para mestrado, doutorado, MBA e até mesmo para aprendizado técnico

Especialização ganha linhas de crédito
LEONARDO RODRIGUES/VALOR

Rafael Baddini, diretor da Ideal Invest: “A Pravaler já repassou mais de R$ 300 milhões às instituições de ensino”

Rosangela Capozoli
Para o Valor, de São Paulo

Na carona da grande procura
por cursos de especialização, insti-
tuições de crédito estão amplian-
do linhas direcionadas a jovens
profissionais que já concluíram a
graduação e querem ir além. As
ofertas no mercado ainda são limi-
tadas quando se compara com o fi-
nanciamento para cursos de gra-
duação, mas já há linhas de crédito
voltadas exclusivamente para
mestrado, doutorado, MBA e mes-
mo aprendizado técnico.

As regras e as condições são as
mesmas válidas para o crédito uni-
versitário de graduação, porém
com prazos de pagamento ade-
quados ao perfil dessa faixa de
cliente, geralmente profissionais
já com independência financeira.
O crédito educativo permite que o
estudante financie suas mensali-
dades em prazos geralmente duas
vezes mais extensos que a duração
de seu curso. E com taxa de juros
inferiores a 2% ao mês.

“O crédito universitário - volta-
do para graduação, pós e especiali-
zação - tornou-se a principal ferra-
menta de inclusão à educação su-
perior no país, oferecendo condi-
ções especiais de financiamento”,
diz Rafael Baddini, diretor de mar-
keting da Ideal Invest, empresa
gestora da Crédito Pravaler, consi-
derado o maior programa privado
de crédito universitário do país. “A
Pravaler já repassou mais de R$
300 milhões às instituições de en-
sino e os recursos aprovados so-
mam R$ 1 bilhão”, afirma.

Fundada em 2001 já com os
olhos voltados para a educação, a
Ideal Invest passou, em 2006, a for-
necer financiamento direto para o
aluno. Hoje, o crédito universitário
é o carro chefe da empresa. “Desde

que foi fundada, a Pravaler já fe-
chou parceria com 300 institui-
ções de ensino de nível superior
em todo o país”, diz Baddini. Na
prática — ele explica —, estudantes
de 23 Estados e do Distrito Federal
podem optar por um dos 13 mil
cursos disponíveis nessas 300 ins-
tituições e contar com acesso ao
crédito universitário. O mercado
vem crescendo tanto que a Ideal
Invest fechou parceria com o Ban-
co Itaú Unibanco na Pravaler. Isso
significa que as duas instituições
passam a gerir o educativo.

De acordo com a financeira,
mais de 35 mil alunos já se bene-
ficiaram do programa, só em gra-
duação. Os empréstimos para
pós-graduação começaram há
três anos e já financiaram cursos
para cerca de mil alunos. Pelos
cálculos de Baddini, “é esperado
que o crescimento na pós-gra-
duação seja mais lento que na
graduação, porque o público já
trabalha e tem condições de arcar
com o curso de especialização”.

Segundo dados da Pravaler, os
alunos de pós que buscam finan-
ciamento têm entre 26 e 28 anos,
são profissionais que já atuam no
mercado e querem se especiali-
zar na área de negócios, em geral.
A maior procura em pós-gradua-
ção concentra-se nos cursos de
engenharia, medicina, adminis-
tração de empresas e em faculda-
des como Metodista, Mackenzie
e Anhembi Morumbi.

Os prazos de pagamento são,
no mínimo, o dobro da duração
do curso, alguns chegando a
duas vezes e meia. Os financia-
mentos maiores são, em geral,
para cursos de mestrado e douto-
rado, que têm valores mais altos
e duração maior. Os juros ofere-
cidas pelo programa variam de
zero a 1,99% ao mês. Algumas fa-

culdades subsidiam esses juros.
Desde janeiro de 2006, o Banco

Santander oferece a linha Crédito
Educação Continuada, específica
para financiamento de cursos de
MBAs nacionais, pós-graduação,
especialização, mestrado e dou-
torado em instituições de ensino
superior conveniadas. Para ter
acesso ao produto, o aluno deve
ser correntista, apresentar renda
comprovada e compatível ao va-
lor do financiamento, ter crédito
aprovado e apresentar o compro-
vante de matrícula. O produto é
oferecido às universidades con-
veniadas ao Santander. Ao todo
são mil universidades convenia-
das em cinco países sendo mais
de 400 parceiras só no Brasil.

“Há um movimento crescente
de procura. Quem mais consome
esse tipo de crédito são ex-alunos
de graduação que veem a possibi-
lidade de fazer um curso de um
ano ou 18 meses e financiá-lo por
até 36 meses com uma taxa 1,95%
ao mês”, resume Daniel Mitrand,
superintendente de gestão de alu-
nos, jovem profissional e professo-
res do Santander/Universidade .

O financiamento cobre até
100% do valor do curso, com um
mínimo de R$ 1.000,00, e o aluno
tem até 90 dias para pagar a pri-
meira parcela. O financiamento é
feito em nome do estudante, mas
se não possuir renda comprovada,
um fiador ficará responsável pela
operação. A instituição de ensino

tem de ser conveniada ao banco.
“No Brasil, mais de 60% dos alunos
trabalham, muitos estão à procura
de uma melhora no emprego e o
caminho que enxergam para isso é
uma especialização mais profunda
na vida acadêmica”, diz Mitrand.
Como muitos não ganham o sufi-
ciente para bancar uma pós-gra-
duação de qualidade, “essa linha
de crédito veio para atendê-los”.
No Santander, esses clientes têm
em média 25 anos e a procura
maior é por cursos de administra-
ção ou especialização em adminis-
tração. Na avaliação do banco, a li-
nha Crédito Educação Continuada
vem ampliando a procura por cur-
sos complementares, incentivan-
do a pós-graduação no país.

O Bradesco é outra instituição
que oferece linha de crédito volta-
da para educação complementar.
Segundo o banco, os produtos
CDC MBA e Pós-Graduação são di-
recionados a quem pretende “con -
tinuar seus estudos e se aperfei-
çoar na carreira”. A linha financia
até 70% do valor do curso, com li-
mite de financiamento de R$ 40
mil, e oferece até 48 meses para pa-
gamento com débito automático
em conta corrente. A taxa de juros
varia de 1,74% a 1,84% ao mês, ou
23% a 24,46% ao ano, dependendo
dos meses de pagamento.

O banco também oferece o
Crédito Universitário Bradesco,
disponível para as universidades
conveniadas com a instituição. A
linha, que pode ser negociada
para escolas fora do convênio, é
apresentada como “uma solução
para quitar o semestre em 12 ve-
zes”. Da mesma forma, a Caixa
Econômica Federal possui linha
especial para quem terminou
graduação e deseja fazer uma
pós, uma especialização ou MBA.
O valor é limitado ao preço do
curso, com teto de R$ 30 mil, e
parcelamento em até 36 meses.

No mercado de crédito educa-
cional, as linhas que crescem com
mais fôlego são aquelas voltadas
aos cursos universitários de gra-
duação. Segundo dados da Ideal
Invest/Pravaler, entre 15% e 20%
dos alunos matriculados na gra-
duação privada, em todo país têm
algum tipo de financiamento. Nos
Estados Unidos, esse índice oscila
entre 70% e 80%. “Nos próximos
cinco anos, no Brasil, deve chegar a
cerca de 40%”, diz Baddini.

As instituições privadas detêm
ainda uma parcela pequena des-
se bolo, já que a principal fatia es-
tá dividida entre o Banco do Bra-
sil e a Caixa Econômica Federal.A ut
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Text Box
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 14, 15 e 16 jun. 2013, Especial: Educação continuada, p. F5.




