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OIdeal Educação FIDC (Fundo de Investimento de Direito Creditório), que chegou ao 
mercado em fevereiro deste ano pelas mãos da Ideal Invest, abriu no último dia 16 
sua primeira rodada de capt ações no mercado. Isso porque o fundo foi lançado com 
capital próprio e de investidores que já participavam dos programas de crédito para 
educação oferecidos pela empresa.  
 
A meta da Ideal Invest, que inovou ao lançar a primeira carteira de recebíveis para o 
financiamento de alunos e escolas, é captar até o final deste mês o suficiente para 
adquirir parte dos R$ 10 milhões em "créditos bons" identificados pela empresa. "Essa 
captação é pequena e deverá atender à demanda das turmas de agosto", afirma o 
diretor da Ideal Invest, Oliver Mizne. Segundo ele, novas captações só serão abertas 
em setembro, depois que o fundo passar por uma avaliação sobre sua atratividade e 
oportunidades de crescimento.  
 
Os novos investidores do fundo, com aplicação mínima de R$ 500 mil e taxa de 
administração de 2% ao ano mais 20% do que exceder o CDI, integrarão a classe 
sênior, cuja rentabilidade é de CDI mais 3% ao ano, líquidos das taxas. A empresa e 
os aplicadores originais ficarão com as subordinadas. "O investidor do Ideal Educação é 
mais do que qualificado. Não basta apenas ter o dinheiro, mas esses recursos devem 
representar uma parcela pequena de seus investimentos", explica Mizne.  
 
O resgate só poderá ocorrer quatro vezes por ano e se existir dinheiro em caixa. "É um 
fundo de longo prazo e, portanto, com baixa liquidez. Destina-se àquele que quer 
diversificar seu portfólio." O Ideal Educação é avaliado pela agência de classificação de 
risco Standard & Poors.  
 
Crédito para aluno e escola  
 
Os recursos do Ideal Educação são utilizados tanto para financiar os estudos do aluno 
como programas de expansão das instituições de ensino. Hoje, são 15 escolas 
cadastradas e 3,5 mil alunos participantes, que movimentam por ano cerca de R$ 25 
milhões com as mensalidades. Desse montante, o fundo tem R$ 5 milhões em créditos 
comprados.  
 
Do total de estudantes, pouco menos de 500 correspondem a tomadores de crédito 
direto. O restante integra o programa de gestão de mensalidades disponível para as 
escolas, que podem optar por receber todo o mês o valor integral dessas mensalidades 
ou antecipar as prestações, a uma taxa de 3% ao mês.  
 
Para o aluno, a carteira, que compra o direito de receber o crédito da escola, financia 
até 30% da mensalidade, com juros de 2% ao mês e prazo de até oito anos. Os 70% 
restantes são pagos pelo estudante mensalmente ao fundo; o saldo devedor só é 
acertado depois de encerrado o curso e em um prazo de dois anos. O valor das 
parcelas corresponde à mensalidade paga durante o curso e os juros, de uma a quatro 
parcelas a mais. "O programa de financiamento do Ideal Educação é bem competitivo", 
afirma Mizne. Segundo ele, o aluno só tem como opções recorrer ao programa Fies 
(Financiamento Estudantil), da Caixa Econômica Federal, ou aos bancos, cujas taxas 
são mais altas e os prazos mais curtos.  
 



Riscos do fundo  
A inadimplência dos alunos é o maior risco do investidor. Para evitá-la, a Ideal Invest 
cerca-se de alguns cuidados, entre eles o direito de aceitar ou não o aluno no 
programa; parcerias com empresas de cobrança e a exigência de fiador. Mizne informa 
ainda que a empresa levou 15 meses para estruturar a carteira. Nesse período, 
segundo ele, ao desenvolver operações de crédito específicas para educação, adquiriu 
know-how e criou estatísticas sobre o funcionamento do setor, inclusive do perfil dos 
estudantes. A Ideal Invest foi criada em agosto de 2001 por profissionais originários do 
Banco CSFB Garantia e do escritório Pinheiro Neto Advogados, com o objetivo de 
aproximar investidores e o segmento de educação.  
 
kicker: Recursos do Ideal Educação podem financiar alunos e investimentos de escolas  
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