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A partir de uma nova regulamentação da Comissão de Valores Mobiliários e da crescente 
demanda por ensino superior no país, a Ideal Invest criou o Ideal Educação FIDC (Fundo de 
Investimento em Direitos Creditórios), uma iniciativa pioneira que traz Crédito Estudantil Privado 
para o Ensino Superior, a taxas de 1,3% ao mês, com um prazo de até 60 meses. O Fundo é 
avaliado pela Standard & Poors, uma das mais importantes agências de classificação de risco do 
mundo. 
  
 
Oliver Mizne é engenheiro e bacharel em finanças formado pela Escola de Engenharia e Ciências 
Aplicadas e pela Wharton School, ambas da Universidade da Pensilvânia. Atua no segmento 
financeiro desde 1995, tendo sido diretor do Banco CSFB Garantia de 1998 a 2001, responsável 
pela cobertura dos setores de telecomunicações (desde 1997) e de educação (desde 1999). 
Atualmente é diretor da Ideal Invest, empresa especializada em montar produtos financeiros para 
o setor de educação. 
  
 
@prender: Como se encontra hoje a questão do financiamento para o ensino no Brasil? 
 
As linhas de crédito para instituições de ensino, tanto nas provenientes do BNDES, quanto dos 
bancos comerciais, estão passando por algumas alterações, mas o que realmente está mudando é 
o que se refere ao crédito estudantil. 
 
Para compreender melhor esta mudança é preciso entender o que ocorre no setor. A renda 
familiar média do estudante universitário vem caindo a cada ano. Atualmente ela gira em torno de 
R$ 2.200,00. O valor médio das mensalidades no Brasil está em torno de R$ 480,00. Estimamos 
que nos próximos seis a sete anos, mesmo com o crescimento da economia, a renda familiar 
média dos estudantes do ensino superior caia para R$ 1.900,00 em moeda de hoje. Isso se dará 
devido ao crescimento de ingressantes da classe C no ensino superior. Hoje o ensino superior 
atende as classes A e B e parte da C, mas caminha para atender as classes A, B e C e parte da D. 
Dessa forma, do ponto de vista da renda de cada um que faz ensino superior, ela está crescendo, 
mas a renda média do bolo de alunos vai piorando, devido à melhora social do país que vem 
garantindo o acesso de mais gente no ensino superior. Isso já vem causando um aumento de 
demanda por crédito estudantil. 
 
 
@prender: Qual a conseqüência para a instituição de ensino dessa diminuição da renda familiar do 
seu alunado? 
 
Conforme a renda familiar média vai caindo de R$ 2.200,00 para R$ 1.900,00, as mensalidades 
vão sendo pressionadas. Porém, por diversos motivos, as mensalidades não podem ser reduzidas. 
Hoje, 55 a 60% da receita das instituições é gasto com o pagamento de professores, que deverão 
ter reposição salarial. Os custos dos insumos educacionais crescem constantemente, 
principalmente os da área tecnológica, e ainda, as crescentes exigências do MEC contribuem para 
aumentar os investimentos das instituições. 
 
Em suma, temos de um lado uma mensalidade que não pode subir, pois a renda do cliente está 
baixando, e de outro lado, uma mensalidade que não pode baixar, pois os custos da instituição 
estão subindo. 
 



Por isso, na medida em que mais pessoas das classes C e D acessam o ensino superior, o índice 
de inadimplência vai subindo. Nessas classes sociais acontece geralmente o seguinte: a família 
elege um representante dela para ser o primeiro a fazer um curso superior. Nem os pais, tios ou 
primos têm curso superior. Em um determinado mês, a família vai pagar a mensalidade, noutro 
mês ele mesmo vai pagar, noutro mês um tio rico vai pagar, noutro o avô vai dar um jeito e, aos 
“trancos e barrancos”, o jovem vai tentando fazer sua faculdade. Acontece, porém, que na 
maioria dos casos semelhantes a este exemplo, em algum momento do processo, as famílias não 
conseguem pagar e vão ficando inadimplentes. 
 
O crédito estudantil deve ser uma maneira de organizar esse valor, permitindo ao aluno que ele 
pague quando tiver uma renda maior, ou seja, que ele pague uma parte dessa mensalidade 
depois de formado. Estudos indicam que um curso superior aumenta a renda familiar em, 
aproximadamente R$ 1.000,00. Essa é exatamente a pessoa para quem você deveria querer 
emprestar dinheiro, pois ela, muito provavelmente, terá melhores condições lá na frente. 
 
O que está faltando no Brasil é histórico e tradição em emprestar dinheiro a longo prazo, 
principalmente para estudantes que, enquanto grupo, ainda são vistos com algum receio pelos 
bancos. Para agravar a situação, não há porque os bancos emprestarem dinheiro aos estudantes, 
se eles podem emprestar ao Governo, ganhando hoje  25,5% ao ano. Por que iriam correr o risco 
de emprestar para pessoa física na “pior” fase de sua vida, com o pior patrimônio e ganhar menos 
de 25,5% ao ano? E quando o banco cobra 25% ao ano ou mais do estudante, ele está dando 
uma corda ao aluno para ele se enforcar! Você diz para ele que a taxa de juros é de 3% ao mês, 
ele acha razoável, pega uma dívida de R$ 10.000,00 e daqui a alguns anos terá que pagar R$ 
50.000,00. É inviável. 
 
 
@prender: O que vem sendo feito hoje no Brasil em termos de concessão de crédito estudantil?  
 
Você tem dois modelos de credito estudantil no Brasil, o crédito público e o privado. No crédito 
público a taxa é boa, mas como o dinheiro é subsidiado e todos os setores da economia querem 
dinheiro subsidiado, o dinheiro é limitado, beneficiando poucos. Por outro lado, você tem o 
dinheiro privado que é ilimitado, mas que tem sido disponibilizado de uma forma que não resolve 
o problema do aluno, ao contrário, o coloca em maiores dificuldades. 
 
Quanto ao crédito privado, existem muitos bancos que financiam o aluno a 3% ou 4% ao mês, 
mas isso não está facilitando a vida do aluno no médio e longo prazo. Muitas vezes, está 
empurrando o aluno para frente, para logo mais ele voltar a levar um tombo ainda maior. 
Vejamos um exemplo: um aluno chega na IES para renovar a matrícula, mas está devendo três 
mensalidades atrasadas de R$ 500,00 cada, num total de R$ 1.500,00 sem contar os juros. A 
faculdade ou um banco financia isso em quatro cheques, que com juros e multa ficará em quatro 
vezes de R$ 400,00. Acontece que esse aluno teve dificuldade em pagar R$ 500,00 por mês e 
agora terá que arcar com R$ 900,00. Dessa forma, a chance dele voltar a ser inadimplente é 
muito alta. Esse tipo de financiamento não resolve, em grande escala, o problema dos alunos. 
 
Há dois caminhos na área de crédito em geral. Ou você cobra juros altos e tem inadimplência alta, 
e um cobre o outro, que é o que acontece hoje no Brasil. Essa é a cultura do cartão de crédito que 
cobra juros de 12% ao mês. Nessa cultura, o bom pagador paga pelo inadimplente. 
 
O outro caminho é o oposto - juros baixos e inadimplência baixa. Eu acredito que esse modelo vai 
funcionar muito bem no Brasil, pois é o que está funcionando no resto do mundo. Esse modelo 
tem uma palavra na missão dele - a palavra é facilitar, facilitar o pagamento dos alunos, facilitar o 
pagamento das mensalidades escolares, facilitar o recebimento por parte da instituição. 
 
Eu tenho visitado os EUA a cada dois meses e mantenho contato com o pessoal que administra o 
crédito est udantil lá e em outros países. Tivemos também a oportunidade de receber comentários 



do ex- ministro Paulo Renato e do atual ministro Cristovam Buarque sobre esta questão. É 
consenso entre brasileiros e estrangeiros que se os juros ficam muito acima de 12 ou 13% ao ano 
esquece, você esta enforcando o aluno. 
 
Por outro lado, cobrar uma taxa menor do que 9% ao ano não compensaria, pois não viabilizaria o 
custo administrativo e operacional do processo. Definimos então que o ideal por enquanto seria 
algum valor próximo de 1,0 a 1,3% ao mês, que é um valor um pouco maior do que as taxas do 
FIES, programa do governo administrado pela Caixa Econômica Federal, porém com recursos 
ilimitados. 
 
 
@prender: E qual seria a solução em termos de crédito privado? 
 
O que estamos propondo é um modelo de Crédito semi-privado, que permite que o aluno tenha 
acesso a baixas taxas de juros em um país onde a taxa básica de juros da economia ainda é 
muito elevada. O crédito semi-privado consiste em dinheiro privado que não necessita de 
remuneração acima do CDI. Dessa forma, busca-se a menor taxa de juros possível e a menor 
inadimplência, para garantir a manutenção da taxa. 
 
Esse é um modelo híbrido, mas para dar certo, você precisa ter inadimplência baixa, para ter taxa 
baixa. Dessa forma, a fórmula de concessão do crédito precisa ser extremamente rígida. Tem que 
exigir fiador, precisa ter regras que “tratem” o inadimplente muito “mal”, para poder tratar o 
adimplente muito bem. Não tem milagre. 
 
Na prática, esse programa funciona para dois tipos de casos. O primeiro é quando o estudante 
precisa financiar o curso inteiro. O programa financia de 30 a 50% do valor da mensalidade. Se a 
mensalidade custa R$ 500,00 ele vai pagar de R$ 250,00 a R$ 350,00. Se ele ainda tem dois anos 
de curso e 24 parcelas de R$ 500,00 a pagar, ele pode financiar 30% e pagar 36 parcelas de R$ 
350,00 aproximadamente. 
 
O segundo caso é quando o estudante chega com uma dívida vencida (uma certa quantidade de 
mensalidades não pagas). Nesse caso, o programa poderá financiar essa dívida em até cinco 
anos. 
 
Outra diferença neste programa é que o critério de que o estudante deva estar com o nome limpo 
no SPC (Serviço de Proteção ao Crédito) não é o mais importante na hora da concessão do 
financiamento. O que importa são os c ritérios de desempenho acadêmico e assiduidade do aluno. 
Nossa experiência mostra que há uma relação direta entre o grau de dedicação aos estudos e 
“vontade” de pagar.  
 
Se você for a uma faculdade classe A ou B ninguém está com o nome no SPC, mas a 
inadimplência é tão alta quanto. O que realmente determina a inadimplência não é apenas a 
renda do aluno, mas o quanto o aluno acha aquela faculdade importante. 
 
Muitas vezes, o aluno está com o nome sujo no SPC justamente porque está inadimplente com a 
instituição de ensino, e entrando no programa ele tem uma chance de limpar seu nome. 
 
 
@prender: De onde vem este dinheiro? 
 
Dinheiro “semi-privado” é dinheiro que não visa lucro acima do CDI. Ele pode vir de fundações 
que queiram fomentar os estudos para os seus funcionários, de empresas que queiram contribuir 
para o desenvolvimento da educação, mas sem perder dinheiro com isso. Pode vir da própria 
instituição de ensino, interessada em ter mais alunos. Então, capital “semi-privado” é quando o 
dono do capital quer ver o dinheiro de volta, mas não exige juros muito altos. 



 
O programa montado pela Ideal Invest usa a estrutura de um “Fundo de Recebíveis”, uma nova 
categoria de fundo que foi regulamentada pela CVM (Comissão de Valores Mobiliários) em 2002. 
Por enquanto, o Ideal Educação é o único Fundo de Recebíveis do país que atua no setor 
educacional. 
 
 
@prender: Alguém já fazia isto antes? 
 
No Brasil todo, várias instituições de ensino superior têm programas próprios, alguns com décadas 
de experiência. Porém, acreditamos que a responsabilidade do aluno em pagar para este fundo - 
uma instituição financeira - é maior do que a de pagar para a sua própria escola - uma instituição 
de ensino. Este ponto volta à idéia de que precisamos ter baixa inadimplência para conseguirmos 
manter as taxas baixas. 
 
 
@prender: Você pode dar algum exemplo de financiamento bem sucedido? 
 
As IES cadastradas em nossos programas nesta virada de ano têm, juntas, cerca de 120 mil 
alunos. Dentre estes alunos, designamos um grupo que participará do projeto piloto. Nos projetos 
piloto, mesmo sendo um programa novo, cerca de 10% dos alunos contactados estão 
aproveitando esta oportunidade para voltar a estudar. São alunos que já abandonaram a 
instituição, que teriam abandonado a instituição sem o programa, ou que teriam se tornado 
inadimplentes após o pagamento da matrícula, mas que estão dispostos a trazer fiador e a aderir 
às condições do programa. Ou seja, são alunos que estão dispostos a pagar para concluir seus 
estudos; simplesmente não conseguem fazê-lo no prazo normal. 
 
 
@prender: Quais as desvantagens para as IES que querem administrar o seu próprio 
financiamento? 
 
A instituição de ensino não tem o mesmo poder de cobrança que tem uma financeira. A 
jurisprudência não favorece a escola na hora da cobrança como favorece a instituição financeira. 
Cobrança não é o core business da instituição. Os programas feitos pelas IES, mesmo quando 
bem administrados, apresentam conflito de interesses inerentes. 
 
Os novos modelos de programas são feitos hoje em parceria. O melhor exemplo são as 
montadoras de carros que montaram bancos separados. Não é a própria montadora que financia 
os carros, é o banco (Ex. Banco Ford, Banco GM, Banco Fiat, esse recentemente comprado pelo 
Itaú), que tem administração separada e pessoal especializado no setor. 
 
 
@prender: E no caso da cobrança das mensalidades em atraso, como as IES estão lidando com 
isso? 
 
O setor está passando por uma transição. Há três anos predominava a cobrança feita pela própria 
instituição. Desse período para cá, algumas IES passaram a experimentar terceirizar sua 
cobrança. Algumas, mais agressivas, passaram a contratar 3 ou 4 empresas de cobrança que 
competem entre si, cada uma com um lote de mensalidades atrasadas. 
 
@prender: E os resultados são melhores? 
 
Às vezes sim, às vezes não. A grande vantagem é que a terceirização permite um contato mais 
“frio” com o aluno, e uma especialização que só vem com a escala que estas empresas de 
cobrança estão adquirindo. 



 
Quando existem problemas, normalmente eles são vinculados à falta de interação entre a 
empresa de cobrança e a escola. Sem comunicação e regras claras, a escola pode acabar se 
envolvendo no processo de cobrança, e o aluno ou o pai do aluno fica confuso. 
 
O Brasil está na fase de azeitar as relações entre as instituições de ensino e as empresas de 
cobrança, mas acredito que em breve, os resultados proporcionados pelas empresas de cobrança 
sejam muito melhores do que os conseguidos pela própria instituição. 
 
 
Eu ainda acho que a função da instituição é ensinar e não cobrar. A maior vantagem na 
terceirização da cobrança é o fato da instituição não estar lidando direto com o cliente, de forma a 
não comprometer o relacionamento da escola com seu aluno. 
 
 
@prender: Qual a sua opinião sobre as facilidades dadas aos inadimplentes educacionais pela 
jurisprudência brasileira? 
 
Essas facilidades foram criadas por um motivo: educação é um serviço com forte componente 
social, e é importante que as instituições de ensino não “abusem” de seus clientes. Algumas 
vezes, porém, acontece o contrário, com alguns poucos alunos que acabam usando as regras em 
seu benefício, aumentando a inadimplência das instituições além do necessário, e assim 
encarecendo o serviço prestado. 
 
É importantíssimo separarmos o estudante que não pode pagar - esse sim tem que ser tratado 
muito bem, recebendo financiamento a juros baixos e com prazo longo - daqueles que não 
querem pagar. 
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