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O difícil caminho da inclusão  

(NÃO ASSINADO)

Mesmo sob novas regras, o Fies terá efeito modesto no número de matrículas no ensino superior. Para especialistas, 
mudanças excluem setor financeiro privado e dão resposta menor ao desafio de incluir mais jovens na universidade. 

Apartir deste mês, pela primeira vez na história, os estudantes matriculados em instituições de ensino superior privadas 
poderão ir não só às agências da Caixa Econômica Federal, mas também ao Banco do Brasil para solicitar financiamento
estudantil. Além disso, esta será a primeira vez que os estudantes poderão solicitar o crédito em qualquer momento do 
ano letivo - e não somente dentro de prazos-limite, como acontecia até ano passado.

Além de diminuir os entraves burocráticos, o Fies 2010 oferecerá taxas menores, prazo mais alongado e melhores 
condições de repasse do financiamento às instituições privadas. Segundo a secretária de ensino superior do Ministério da
Educação, Maria Paula Dallari Bucci, este conjunto de mudanças fará saltar a oferta de financiamento dos cerca de 40 
mil contratos assinados por ano para até 200 mil concessões de crédito/ano. 

A expectativa é que, ao longo dos próximos cinco anos, seja possível multiplicar em até cinco vezes os quase 500 mil 
alunos que participam do Fies - como estudantes mutuários ou como jovens formados que pagam o empréstimo. 
Tecnicamente, as mudanças são agressivas. Sob gestão do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), a 
taxa de juros anual do Fies cairá de 6,5% ao ano para 3,4% (percentual redefinido pelo Conselho Monetário Nacional em
reunião extraordinára e publicado no dia 10 de março no Diário Oficial da União). Na prática, esta é uma taxa negativa, 
já que a inflação anual de 2010, segundo projeção do Banco Central, deve superar os 4%. O prazo de pagamento da 
dívida pelo aluno, que era de duas vezes o período financiado, subirá para três vezes, alongando o perfil na dívida e 
diminuindo as parcelas que o estudante deve assumir.

A nova taxa vale, inclusive, para contratos em vigor e dívidas de estudantes inadimplentes. Quem tem débitos correndo a
taxas de 6,5% poderá renegociá-los para financiar seu saldo sob os gentis 3,5% do novo Fies, antes uma taxa só possível 
para cursos considerados estratégicos pelo Ministério da Educação, como as carreiras de licenciatura e medicina. Para 
estas duas categorias, aliás, o estudante poderá trocar financiamento por trabalho. Após formado, o profissional presta 
serviços em uma escola ou hospital público como forma de pagar sua dúvida.

Se todas estas mudanças permitirem que, daqui a dois ou três anos, existam um milhão de estudantes sob contrato do 
Fies e, some-se a isso, os cerca de meio milhão de jovens que recebem bolsas do ProUni, haverá 1,5 milhão de 
brasileiros incluídos no sistema privado de ensino, que oferece anualmente 1,2 milhão de matrículas em universidades 
públicas. Parece muito, mas não é.

Um estudo da consultoria Ideal Invest, que oferece o crédito universitário PraValer, estima que existam hoje no país 
cerca de 4,5 milhões de jovens que desejam cursar a graduação, mas não têm como pagar as mensalidades. Esta massa é
composta por trabalhadores das classes C e D, que possuem renda familiar entre R$ 1.400 e R$ 4.500 e, em função de 
circunstâncias familiares, não têm como arcar sequer com as mensalidades mais modestas, de R$ 200 ou R$ 300. Para 
este público, as atuais regras do Fies, por mais generosas que pareçam, ainda são um obstáculo intransponível.

Entre as dificuldades encontradas por estes estudantes estão a necessidade de indicação de um fiador, o temor de 
assumir uma dívida de longo prazo e a necessidade de trabalhar em período integral para pagar as contas de casa. De 
acordo com o economista Júlio dos Santos Neves, pesquisador da Unesp, incluir este público no ensino superior será 
uma condição fundamental para o Brasil atingir, no médio prazo, a meta de matricular 30% de seus jovens no ensino 
superior, conforme prevê o Plano Nacional de Educação. Até o momento, apenas 13% dos brasileiros na faixa etária 
ideal cursam uma graduação.

"As mudanças do Fies para este ano são muito positivas, mas insuficientes. Ao longo dos últimos dez anos, as 
matrículas nas universidades cresceram fortemente. Só em 2002, por exemplo, houve um salto de 14,8% no número de 
matrículas frente o ano anterior. Este crescimento foi sustentado por uma forte demanda reprimida nas famílias que o 
senso comum costuma chamar de ´classe média baixa´. Ocorre que toda demanda inicial já foi incluída no sistema de 
ensino superior e, para avançar mais, será necessário encontrar alternativas para milhões de jovens que desejam cursar 
uma faculdade, mas não podem pagar por ela", diz Santos.

De acordo com dados do IBGE, cumprir a meta de matricular 30% dos jovens brasileiros na faculdade exigiria mais que
dobrar o número de estudantes em ensino superior. Uma das possibilidades, conforme prevê a Constituição brasileira, 
seria a maior oferta de vagas públicas. A chance de isso acontecer em ritmo adequado, no entanto, é quase nula. O custo 



de formar um aluno em uma universidade pública como USP, Unesp ou Unicamp é, em média, em torno de R$ 100 mil 
ao longo de quatro anos. Multiplicando pelos 4,5 milhões de jovens que não encontram vagas em escolas públicas, a 
cifra de dezenas de bilhões, seria capaz de implodir o orçamento do Ministério da Educação, ainda que este cresça 
vigorosamente.

O pesquisador Fábio Reis, diretor do Centro Universitário Salesiano de São Paulo (Unisal), no interior paulista, afirma 
que universalizar o modelo público seria caro demais para o país e propõe conjugar um aumento nas vagas públicas com
modelos de financiamento mais abrangentes para os jovens universitários.

" A universidade pública pode ofertar mais vagas presenciais e também criar alternativas que lhe permitam receber mais 
alunos em modelos de ensino a distância por IPTV ou internet. Estes esforços, no entanto, apenas aliviariam a atual 
dificuldade em incluir estudantes na universidade. O grande salto aconteceria se houvesse condições de as camadas mais
pobres acessarem linhas de crédito subsidiadas em larga escala, como acontece, por exemplo, nos Estados Unidos", 
analisa Fábio Reis.

No modelo americano, adotado em países latino-americanos como o Chile, o financiamento para a universidade é 
concedido em grande parte por bancos privados, porém fundos educacionais públicos são usados como fiadores. Na 
prática, isto dá garantias ao sistema financeiro de que vale a pena investir no aluno, pois o risco de perder o capital 
empregado é nulo", diz o pesquisador.

A deputada federal Maria do Rosário (PT-RS), então presidente da Comissão de Educação da Câmara, avalia que 
parcerias com instituições financeiras privadas podem ser positivas para agregar novos estudantes ao ensino superior. 
"Desde a expansão das faculdades privadas nos anos 90 há uma oferta excedente de vagas que não é preenchida nas 
instituições particulares. Nesse sentido, o governo criou ferramentas importantes como o ProUni e a ampliação do Fies, 
mas é claro que isso ainda é insuficiente", diz a deputada.

Para Maria do Rosário, incluir mais jovens no ensino superior passa pela adoção de tecnologias de ensino a distância, 
criação de mais vagas públicas e adoção de novos métodos de financiamentos para as instituições privadas. "As 
mudanças no Fies são muito boas, mas é importante lembrar que elas comprometem parte da capacidade de 
financiamento dos bancos públicos. A Caixa Econômica, por exemplo, embora tenha administrado o Fies todos estes 
anos, tem uma vocação para financiar o setor de construção civil, que é vital para a economia brasileira. Por isso, elevar 
mais a carga de empréstimos estudantis deveria envolver parcerias com o setor financeiro privado", avalia a deputada.

O nó do financiamento privado é que estudantes representam tudo o que os bancos temem. Eles não têm histórico de 
crédito, não podem assumir grandes parcelas e as taxas de juros cobradas deste público são quase sempre muito baixas, 
gerando pouca rentabilidade para o financiador. A deputada Maria do Rosário, no entanto, acredita que os bancos 
poderiam entrar nesse meio, como investimento em sua imagem e nos ganhos futuros de fidelizar clientes de média e 
alta renda.

"Se há uma coisa que ninguém pode contestar é que a lucratividade dos bancos brasileiros é excelente. Mesmo em 2009,
ano dificílimo para os bancos no mundo, as instituições brasileiras reportaram lucros vultosos. Então, há espaço para os 
bancos privados criarem linhas de crédito para investir no jovem estudante. Além dos juros do empréstimo, o banco tem
ganhos por associar seu nome ao financiamento da educação e atrair um tipo de correntista que terá renda elevada no 
futuro, já que será um profissional graduado", diz Maria do Rosário.

Modelos como o anunciado pelo Santander (veja box na página 24), na verdade, já existem via financeiras 
especializadas, como o Pra Valer, fundo gerido pela Ideal Invest. O fundo financia mensalidades de estudantes em 
contratos semestrais, dando ao jovem ou à sua família a oportunidade de pagar o saldo no dobro de tempo de 
financiamento. Segundo Oliver Mizne, diretor da Ideal Invest, só em 2009 o produto Pra Valer recebeu consulta de 200 
mil estudantes interessados na linha de crédito.

O crédito educacional privado, antes restrito a fundos como o explorado por Mizne, demonstra grande potencial de 
crescimento, a ponto de atrair instituições como o Santander. Além do banco ibérico, Bradesco e Itaú-Unibanco 

      anunciaram planos de abrir, ainda este ano, linhas de crédito similares.       

O economista Júlio dos Santos Neves acredita que o interesse dos grandes bancos por essas linhas deve crescer na 
medida em que a taxa básica de juros no Brasil se mantenha baixa. "Nesse cenário é pouco atraente aplicar recursos em 
títulos públicos - seguros, porém de pouca rentabilidade - e os bancos buscam formas mais lucrativas de gerir os 
depósitos que possuem. Estes produtos, porém, só são viáveis para famílias de classe média que já possuem uma renda 
razoável. Imagine um rapaz que ingresse num curso de medicina ao custo de R$ 5 mil mensais. A família não pode 
sustentar uma mensalidade tão alta, mas pode, por exemplo, pagar R$ 3 mil e financiar R$ 2 mil para depois da 
formatura. Para esse público, essas linhas são interessantes. Mas o financiamento nesses termos, com juros entre 8% e 
12% ao ano, é proibitivo para a massa de jovens de baixa renda que deseja entrar no ensino superior", analisa.

A adesão dos bancos privados ao financiamento estudantil, as mudanças no Fies e a ampliação de programas como o 
ProUni devem ter um impacto positivo, porém modesto, no número total de estudantes matriculados no ensino superior 



no Brasil. De acordo com projeção do MEC, 2010 deve repetir 2008 e manter expansão na casa dos 4% em número de 
matrículas. O Semesp prevê um crescimento menor, de 2,9%. Em ambos os casos, é um aumento inferior ao número de 
vagas ociosas nas instituições privadas e pífio para um país que precisa mais do que dobrar o número de universitários.

O pesquisador Oscar Hipólito afirma que só uma mudança profunda no modelo de acesso à universidade poderia alterar 
esse quadro.O professor defende a adoção de um modelo similar ao que vigora nos Estados Unidos, em que o Estado 
torna-se fiador do financiamento dos estudantes que desejam cursar uma instituição paga. "As opções em vigor não 
respondem às necessidades do país. O Fies tem restrições burocráticas e o prazo de financiamento, mesmo com as novas
regras, ainda é exíguo. As opções de financiamento privado também só são interessantes para um certo grupo social, de 
renda média", diz Hipólito.

O pesquisador avalia que a massa de jovens aspirantes à universidade enfrenta obstáculos aos quais as atuais opções de 
financiamento não respondem adequadamente. Além da mensalidade, eles precisam contribuir com o orçamento 
doméstico e arcar com custos inerentes ao estudo, como transporte e material didático. 

"O ideal seria a criação de financiamentos longos, com prazos de 20 a 30 anos, como é feito para a compra da casa 
própria. Para isso, não é preciso comprometer as verbas públicas, mas sim deixar os financiamentos nas mãos dos 
bancos privados, dentro de regras e taxas de juros aceitáveis. Os estudantes precisam receber um financiamento que lhes 
permita não só pagar a faculdade, mas ter recursos para se sustentar ao longo do curso, comprar material didático e levar
a vida sem se matar de trabalhar. Pois um problema recorrente no Brasil são os milhões de estudantes-trabalhadores que,
por terem de encarar uma jornada extensa no escritório, chegam cansados e com poucas condições de apreender os 
conteúdos ensinados em sala de aula", analisa o professor.

Neste modelo, o grande incentivo dos bancos privados para conceder crédito ao estudante seria contar com um sistema 
de garantias suportado por um fundo público. Assim, os jovens tomariam empréstimo num banco privado e assumiriam 
uma mensalidade baixa, algo como R$ 70, por exemplo. Esta parcela é pequena porque a dívida de quatro anos de 
estudo seria alongada em dez, 20 ou 30 anos. O financiamento poderia contemplar, ainda, uma verba mensal, como R$ 
200 para o jovem cobrir gastos pessoais sem precisar trabalhar muitas horas por dia ao longo do curso.

Se ao longo do período de financiamento o mutuário falhar, o fundo público poderia cobrir a dívida, porém não de modo
integral. Tanto a instituição de ensino como o banco assumiriam um pequeno percentual desse calote, como forma de 
assegurar que estes agentes sejam responsáveis na concessão de vagas e financiamento.

"A inadimplência dos estudantes, quando é grave, gravíssima, chega a 20% em algum momento do ano. Depois, o 
jovem dá um jeito, consegue pagar e segue no financiamento. Ao fim dos contratos, a inadimplência real fica em torno 
de 2% ou 3%. É um percentual baixo, que pode ser sustentado pelo fundo público", diz Hipólito.

Segundo o pesquisador, esse modelo já é bem-sucedido em países como Canadá e Estados Unidos e contribui, de 
quebra, para a formação nas famílias de uma cultura de poupança. A ideia de financiar em 20 anos a educação superior 
dos filhos deve motivar as famílias, no médio prazo, a contribuir para fundos particulares de formação universitária, 
criando poupança para o dia em que os jovens puderem se matricular numa instituição de ensino superior.

"A vantagem desse modelo é que o fundo público não financia diretamente os estudantes, já que isso fica pulverizado 
nas mãos das instituições privadas. O fundo só financia a inadimplência, mesmo assim de forma solidária com 
faculdades e bancos. Esta medida custaria um aporte inicial de alguns bilhões de reais, dependendo do número de alunos
que o governo deseje financiar. Mas, com o tempo, o fundo passa a alimentar novos empréstimos com os pagamentos 
que recebe dos mutuários, tornando-se sustentável", diz Hipólito.

Um estudo da Fundação Getulio Vargas (FGV), que relaciona anos de estudo à renda média do trabalhador, mostra que 
o curso universitário é o tipo de progresso no currículo que mais permite elevar a renda do cidadão. Se um jovem 
trabalhador pode ver seu salário crescer 30% ao completar o segundo grau ou obter mais 20% de aumento na renda por 
fazer um curso técnico especializado, é o diploma que lhe permitirá dobrar o salário.

Esses ganhos individuais podem ser percebidos, em maior escala, para o bolo das riquezas produzidas num país, o 
Produto Interno Bruto (PIB), e a arrecadação dos tributos. Se o Brasil conseguir saltar dos 12% de jovens no ensino 
superior para 30%, por exemplo, isso resultará num acréscimo no PIB e arrecadação proporcionais. "Um país com mais 
mão de obra qualificada gera mais riqueza e arrecadação tributária, o que justifica, do ponto de vista econômico, a 
criação de um fundo de financiamento ao ensino superior", diz o professor Hipólito, para quem falta "vontade política" 
para realizar um programa do tipo. 

Este ano, o Brasil viverá eleições presidenciais, um período por excelência para o debate de políticas públicas de 
inclusão do cidadão no ensino superior. Também neste ano, o Congresso deve discutir as metas para o novo Plano 
Nacional de Educação, que definirá os objetivos a serem alcançados entre 2011 e 2020, além de permitir uma avaliação 
das medidas que deram certo ou errado nos últimos anos. É a hora de novas ideias apontarem como levar mais 
brasileiros para o ensino superior.



Santander entra no mercado e puxa outros bancos

A falta de interesse dos bancos privados em conceder crédito para universitários parece, finalmente, estar chegando ao 
fim. Com histórico de investimento de marketing em educação, o Banco Santander foi o primeiro a apresentar um 
modelo de crédito estudantil ao mercado. E começa a ser seguido pela concorrência. 

A superintendente para universidades do grupo privado Santander Monica Bari justifica que, ao contrário do medo do 
setor bancário com uma possível alta inadimplência, uma das vantagens de investir em um público jovem são os ganhos 
de fidelização. "Quando os bancos investem em financiamento educacional eles não focam só o ganho imediato, pois é 
comprovado que universitários tornam-se profissionais de média e alta renda no futuro", diz a executiva do banco. 

A instituição de origem espanhola já firmou, no Brasil, contratos com dez universidades privadas, entre elas a Escola 
Superior de Propaganda e Markeing (ESPM) e o Centro Universitário de Brasília (Uniceub). Um projeto piloto do 
Santander deve oferecer financiamentos para estudantes dessas instituições de ensino no segundo semestre deste ano.

"As faculdades privadas têm boa parte de seus bancos em sala de aula ociosos. Para colocar alunos lá dentro, no entanto,
há o obstáculo do custo da mensalidade, que os bancos privados podem contornar", diz Monica. Segundo a executiva, o 
projeto piloto trabalhará com juros decrescentes e parcelas escalonáveis. O estudante poderá financiar seu saldo até no 
dobro do período em que estuda.

"Imagine um jovem que ingresse numa faculdade cuja mensalidade é R$ 1 mil. Nós podemos financiá-lo e, em troca, ele
nos paga só R$ 450 por mês no início do curso. O valor da parcela do financiamento é em torno de 50% da mensalidade 
no início do curso. Mas, no último ano, por exemplo, o jovem já deve estar empregado ou com uma remuneração 
melhor do que quando ele era apenas um primeiro anista. Então, no terceiro ou quarto ano, ele poderá assumir uma 
parcela de financiamento maior, digamos equivalente a 70% do custo da mensalidade", diz Bari.

O saldo do financiamento será pago pelo mutuário após sua formatura. Se ele estudou por quatro anos financiado, terá 
outros quatro anos para quitar o saldo devedor. O modelo prevê ainda renovações de contrato de empréstimo a cada seis 
meses. 

Na prática, se o estudante ficar inadimplente poderá seguir adiante nos estudos por, no máximo, um semestre. Depois, 
terá de renegociar seu contrato com o banco. Isto protege a instituição de um índice elevado de maus pagadores, o que 
poderia inviabilizar as linhas de crédito estudantil. Bradesco e Itaú-Unibanco também anunciaram planos de abrir linhas 
de crédito similares ainda este ano.

Fonte: Revista Ensino Superior


