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SOBRE A IFC
A Corporação Financeira Internacional, parte do Grupo Banco Mundial, é a maior instituição de desenvolvimento 
no mundo centrada exclusivamente em alavancar a força do setor privado para enfrentar os mais urgentes desafios ao 
desenvolvimento. Trabalhando com empresas privadas em mais de 100 países, a IFC usa seu capital, conhecimentos 
técnicos e influência para ajudar a eliminar a pobreza extrema e promover a prosperidade compartilhada.

SOBRE O ESTUDO DE CASO
Ampliar o acesso a ensino de qualidade a um custo acessível é um elemento fundamental para eliminar a pobreza 
extrema e promover a prosperidade compartilhada. Nos países em desenvolvimento, as instituições de ensino privado 
desempenham um papel crucial na oferta de ensino, qualificação e formação acessíveis e pertinentes às necessidades 
dos mercados de trabalho. A prática da educação na IFC está desenvolvendo vários estudos de caso que apresentam 
histórias de sucesso na carteira de educação da IFC envolvendo escala, qualificações e custo acessível. Esses estudos de 
caso destacam como os clientes da IFC contribuíram para a consecução dos objetivos estratégicos da IFC na área da 
educação: 1) desenvolvimento de qualificações e aumento da empregabilidade dos formados e educandos; e 2) ampliação 
do alcance e impacto em todos os níveis do ensino.
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Camila Brandão Macedo, aluna da Universidade Estácio de Sá, está estudando para se tornar advogada. Trabalha como estagiária no departamento jurídico 
de uma multinacional.
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SONHOS SE TORNAM REALIDADE

Camila Brandão Macedo sonhava se tornar uma advogada, mas não sabia como 

faria para custear esse sonho. Seu pai era motorista e sua mãe, professora numa 

escola pública. Com sua renda modesta, o casal achava que seria difícil realizar 

os sonhos e aspirações dos seus quatro filhos. Ao se dar contar de que não teria 

meios para seguir uma carreira no Direito, aos 17 anos Camila decidiu se formar 

em turismo, pois era mais barato e estava dentro das suas possibilidades. Após 

dois anos trabalhando no setor do turismo, sua situação financeira melhorou e ela 

se matriculou no curso de Direito da Universidade Estácio de Sá. Enquanto isso, 

continuou a trabalhar com turismo para pagar a mensalidade e poder se manter.

No meio do curso de Direito, se viu obrigada a fazer um estágio de 
dois anos para obter experiência na área. Entretanto, o estágio lhe 
pagava menos e ela não conseguiu manter seu emprego no setor de 
turismo. Isso cortou sua renda pela metade, para R$ 1.350.00 por 
mês. Como sua renda havia diminuído, seu sonho parecia correr 
risco e ela lutou para pagar as mensalidades, os livros, a condução e 
a alimentação. Camila buscou a ajuda do Fundo de Financiamento 
ao Estudante do Ensino Superior (FIES), mas, em meio a medidas 
de austeridade, o governo brasileiro reduziu esse programa e ela 
não conseguiu obter um empréstimo. Então, um funcionário da 
universidade lhe falou sobre o programa de crédito estudantil 
“PRAVALER”. Essa dica foi decisiva para Camila.

O PRAVALER Sem Juros deu a Camila a flexibilidade para pagar 
cerca de R$ 290 por mês, metade da sua mensalidade. O empréstimo 
permite a ela pagar parte da mensalidade enquanto está matriculada 
na faculdade e a outra metade após se formar. O programa a ajudou 
a se manter no caminho certo. Segundo Camila, “o PRAVALER era a 
única opção viável para continuar a estudar sem gastar uma parcela 
tão grande do meu salário com a mensalidade”. Quem dera ela tivesse 
descoberto o PRAVALER antes! Ela poderia ter perseguido seu sonho 
nove anos atrás!

O programa de 

crédito universitário 

PRAVALER ajudou 

Camila Brandão 

Macedo a se manter 

no caminho certo.
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Hoje, Camila continua a trabalhar como estagiária no departamento 
jurídico de uma multinacional distribuidora de combustíveis e se sente 
muito mais realizada. Ela espera ser contratada pela empresa como 
funcionária em tempo integral após se formar. “Sinto que é o início  
de uma carreira promissora. Amo o que faço e tenho a oportunidade 
de trabalhar na área com que sempre sonhei.”

Carlos Furlan, diretor executivo da Ideal Invest, S.A. (“Ideal”) 
explica os benefícios do programa: “A Ideal forma parcerias com 
universidades selecionadas para oferecer aos estudantes crédito a juro 
zero. Podemos oferecer empréstimos sem juros porque a instituição  
de ensino assume parte do custo para ajudar os estudantes.” Com  
seu programa de crédito universitário, a empresa está permitindo  
que milhares de estudantes no Brasil possam custear a carreira dos 
seus sonhos.

A Ideal Invest é uma empresa privada com fins lucrativos que atua 
como correspondente bancário (isto é, facilita o processo de abertura 
de financiamento para bancos) e trabalha com a concessão de crédito 
para estudantes cursarem programas de graduação, pós-graduação 
e ensino técnico. Fundada em 2001, em 2006 a empresa lançou o 
PRAVALER, o carro-chefe da sua carteira de produtos de crédito 
estudantil. Em dezembro de 2015, já havia formado parcerias com 
475 universidades e faculdades e, desde o início das suas operações,  
já havia concedido mais de R$ 1,5 bilhão em empréstimos a mais de 
60 mil estudantes. Hoje, a Ideal Invest é a líder no segmento de crédito 
estudantil privado no Brasil.

O perfil dos alunos também impressiona. Cerca de 70% dos alunos da 
Ideal são os primeiros na família a receber um diploma universitário 
e 55% dos alunos são mulheres. Os estudantes que tendem a se 
matricular são mais velhos; a idade média é 24 anos. Em torno de 
60% trabalham enquanto estudam, mas os ganhos costumam girar  
em torno de R$ 1.000,00 por mês. Assim, o PRAVALER ajuda a 
tornar a mensalidade mais acessível.

Na tentativa de ampliar o acesso ao ensino superior por meio de 
instituições particulares, em 2007 o governo lançou o Plano de 

Desenvolvimento da Educação, que aumentou a demanda pelo crédito estudantil. Em consequência, a Ideal 
precisou de mais capital para expandir a empresa. Em outubro de 2009, a IFC desempenhou uma função 
catalisadora ao investir R$ 12 milhões em participação no capital da empresa. Esse investimento veio em 
um momento crucial, pois a Ideal estava atendendo cerca de 10 mil alunos e estava pronta para crescer. 
O envolvimento da IFC coincidiu com um período de turbulência em que a crise econômica mundial começava  
a se resolver. A Ideal suportou a tempestade financeira e conseguiu sobreviver à forte concorrência do FIES, 
porém seu êxito exigiu muito esforço.

“Podemos oferecer 

empréstimos sem 

juros porque a 

instituição de ensino 

assume parte do 

custo para ajudar  

os estudantes.” 

Carlos Furlan,  

diretor executivo  

da Ideal Invest
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SUSTENTABILIDADE
A sustentabilidade no longo prazo vem em 
primeiro plano no pensamento da empresa 
e está por trás de cada decisão tomada. 
Para gerenciar o risco, a Ideal elaborou um 
programa de “crédito responsável”, em que 
os incentivos estão alinhados para todos os 
participantes: estudantes, instituições de ensino 
e a Ideal Invest. Como a Ideal assume todo o 
risco de prejuízo no caso de inadimplência, 
ela só é sustentável se as outras duas partes 
também “tiverem algo a perder”. A Ideal é 
muito seletiva ao escolher os estudantes que 
receberão seus recursos. Todos eles precisam 
ter um garantidor e, junto com ele, passam por 
uma análise de crédito própria da Ideal. Após 
a aprovação e o desembolso dos recursos, os 
estudantes começam imediatamente a pagar 
uma parcela do principal do empréstimo.  
Com o lançamento da sua mais recente linha  
de produtos, a instituição de ensino entra com 
seu próprio capital para financiar mais alunos.

CUSTO ACESSÍVEL
O PRAVALER ajuda os estudantes a arcar com 
um nível mais alto de ambição ao permitir que 
escolham o curso e a instituição preferidos 
em vez de se contentarem com um curso 
que conseguirão pagar sem o empréstimo. 
Os estudantes terão melhores perspectivas de 
emprego após se formarem e estarão mais bem 
posicionados para transformar em realidade 
suas ambições profissionais. Pagam cerca da 
metade do custo da mensalidade enquanto 
estão estudando e financiam o restante. 
O prazo para pagamento é de duas a duas vezes 
e meia a duração do curso. A Ideal descobriu 
que muitos estudantes no Brasil preferiam 
empréstimos com prazos mais curtos.  

No caso de um curso tradicional de quatro anos, 
o aluno quitaria o empréstimo em oito a dez 
anos. Os juros sobre muitos dos empréstimos 
são subsidiados pela instituição, o que redunda 
em uma economia considerável para o aluno. 
Dependendo do produto, os juros podem 
chegar até mesmo a 0%. Quando não chegam a 
ser nulos, os juros são competitivos em relação 
aos cobrados sobre outros empréstimos no 
mercado brasileiro.

PARCERIAS  
As parcerias foram fundamentais para o 
sucesso da Ideal. Vários parceiros participaram 
de cada etapa do processo, da obtenção 
do financiamento até a venda do produto. 
Os parceiros financeiros forneceram o capital 
necessário e contribuíram com ideias e 
conselhos de valor inestimável. De maneira 
análoga, a Ideal e as universidades e faculdades 
se complementam em uma relação simbiótica 
que beneficia ambas as partes. A Ideal paga 
antecipadamente o custo da mensalidade do 
semestre inteiro de um grande número de 
alunos. Com isso, a instituição de ensino tem 
um fluxo de caixa estável e previsível, o que 
lhe permite planejar melhor seu capital de 
giro. Por sua vez, as universidades e faculdades 
subsidiam os juros sobre os empréstimos aos 
alunos, transferindo a eles o valor poupado. 
Além disso, as instituições ajudam a promover 
o PRAVALER entre os alunos.

PRINCIPAIS FATORES PARA O SUCESSO

Os principais fatores que contribuíram para o sucesso da empresa ao atravessar um período difícil 
foram a sustentabilidade, o custo acessível e as parcerias.
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Em 2014, o Brasil havia se tornado um dos maiores mercados de ensino superior no mundo. Acima, o centro do Rio de Janeiro.
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CONTEXTO DO PAÍS

O Brasil é uma das maiores economias do mundo, com uma população 
de 206 milhões de habitantes e um PIB de US$ 2,3 trilhões (2014).1 
Nos últimos anos, se distinguiu pelo forte crescimento da economia 
e pela crescente influência internacional. A economia brasileira 
se diversifica em vários setores, como agropecuária, mineração, 
manufatura e serviços. Apesar de um período recente de crescimento 
econômico acelerado, atualmente a economia está enfrentando uma 
profunda contração e a alta da inflação, que chegou a 10,7% em 2015. 
Esses fatores contribuem para o elevado custo do capital. De 1999 
a 2015, a taxa básica de juros da economia, a SELIC, registrou uma 
média de 15,7%. Os juros sobre os empréstimos para a compra de 
automóveis variaram entre 16% e 23%, ao passo que as taxas sobre 
os empréstimos ao consumidor iam de 25% a 36% ao ano.

Para fazer girar o motor do crescimento econômico, o Brasil depende 
de uma força de trabalho de mais de 106 milhões de pessoas. Sua  
taxa de desemprego em janeiro de 2016 foi de 7,6%.2 No entanto, 
os níveis de produtividade brasileiros têm sido baixos e é importante 
reforçar a qualidade do capital humano por meio do ensino superior,  
a fim de aumentar sua competitividade internacional. Ademais, embora 
26 milhões de pessoas tenham sido retiradas da pobreza entre 2003 e 
2013, o Brasil ainda enfrenta elevados níveis de desigualdade de renda 
e tem um coeficiente de Gini de 0,53.3 Para muitos, o caminho para 
deixar a pobreza passa pelo ensino superior.

Ao reconhecer que não conseguiria oferecer ensino superior a todos 
os brasileiros apenas por intermédio das instituições públicas, em 
1997 o governo brasileiro empreendeu uma gama de reformas que 
incentivou o crescimento do setor privado. Essa estratégia funcionou e, 
no ano 2000, havia 2 milhões de alunos matriculados em instituições 
particulares. O mercado continuou a ter um crescimento notável e, 
hoje, as instituições de ensino superior particulares respondem por 
75% dos alunos matriculados. Em 2014, o Brasil havia se tornado um 
dos maiores mercados de ensino superior no mundo, com 7,8 milhões 
de alunos. O potencial do mercado brasileiro é de 35 milhões de 
estudantes.

1 http://data.worldbank.org/country/brazil

2 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Indicadores IBGE, Pesquisa Mensal de Emprego, janeiro de 2016.

3 O coeficiente de Gini é um indicador da desigualdade de renda. Um coeficiente 0 representa a igualdade de renda perfeita, enquanto 1 implica a desigualdade 

de renda perfeita. http://data.worldbank.org/indicator/SI.POV.GINI, 2 de fevereiro de 2016.

“O rápido aumento do 

número de matrículas 

no Brasil se deve, 

em grande parte, 

ao reconhecimento 

generalizado de que 

as pessoas com curso 

superior têm uma 

renda, em média, duas 

vezes e meia superior 

à de quem não 

terminou a faculdade”, 

explica Jon Marcus.
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“O rápido aumento do número de matrículas no Brasil se deve, em grande parte, ao reconhecimento generalizado 
de que as pessoas com curso superior têm uma renda, em média, duas vezes e meia superior à de quem não 
terminou a faculdade — uma diferença maior do que a registrada em qualquer um dos 34 países-membros 
da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE).”4 Embora haja mais alunos 
matriculados, o custo continua a ser um desafio, pois as mensalidades representam quase um quarto do salário 
mensal médio. “A mensalidade média de R$ 500,00 é alta se comparada com o salário mensal médio de 
R$ 2.000,00.” Para que o custo da mensalidade fosse viável, as universidades ofereciam um plano  
de parcelamento mensal, mas esse esquema ainda ficava além das possibilidades de muitos.

Para tornar o custo acessível, o governo começou a ampliar os programas de bolsas e o programa de crédito 
estudantil FIES, a fim de ajudar os estudantes a absorver os custos dos estudos. Nos anos de bonança, cerca de 
30% dos 5,3 milhões de alunos se beneficiaram de apoio público.5 Contudo, no período recente de medidas de 
austeridade, o FIES foi reduzido consideravelmente em relação ao total de 730 mil vagas alcançado em 2014. 
Em janeiro de 2016, o Ministério da Educação anunciou que o FIES tinha capacidade para financiar 250 mil 
vagas no primeiro semestre de 2016, número esse que poderia aumentar no segundo semestre do ano. No entanto, 
ainda ficava uma brecha no acesso. Nesse meio tempo, o mercado de crédito estudantil privado tem se mantido 
subdesenvolvido de modo geral, com a exceção de um agente importante: a Ideal Invest. 

4 Marcus, Jon, “Brazil: Where the Free Universities Largely Serve the Wealthy [Brasil: Onde a universidade gratuita atende uma maioria de ricos]”, The Atlantic, 

8 de abril de 2015.

5 Horch, Dan, “As Demand for Education Rises in Brazil, for Profit Colleges Fill the Gap [Com o aumento da demanda por educação, faculdades com fins 

lucrativos preenchem o espaço vago no Brasil]”. The New York Times, 19 de junho de 2014.

Para muitos brasileiros, o caminho para deixar a pobreza passa pelo ensino superior.
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Os juros sobre muitos 

dos empréstimos 

são subsidiados pela 

instituição, o que redunda 

em uma economia 

considerável para o aluno. 

Dependendo do produto,  

a taxa de juros pode 

chegar até mesmo a 0%.

Estudante brasileiro passa pelo trote no primeiro dia de aula na faculdade.

O Brasil tem 7,8 milhões de estudantes e as instituições de ensino superior particulares respondem por 75% dos alunos matriculados.

Ajudar os estudantes a custear a carreira dos seus sonhos  |  7  
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Embora 26 milhões de pessoas tenham sido retiradas da pobreza entre 2003 e 2013, o Brasil ainda enfrenta elevados níveis de desigualdade de renda.
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A JORNADA DE UM HOMEM PARA 
AJUDAR OS ESTUDANTES QUE NÃO 
CONSEGUEM PAGAR A FACULDADE

Desde a infância, os pais de Oliver Mizne investiram em uma educação de alta qualidade para o filho. Foram 
despesas que valeram a pena, pois Oliver veio a se formar em uma universidade da renomada Ivy League, nos 
Estados Unidos. Embora ainda fosse bem jovem, conseguiu um cargo muito bom em um banco de investimento. 
Por acaso, o banco foi vendido e Oliver saiu com o que seria o capital inicial para um futuro empreendimento.  
Ao refletir sobre qual seria seu próximo passo, pensou: “Uau! Esse negócio de educação funciona mesmo!”

Ele se pôs a pensar: “Tive muita sorte, mas e se outros pais não conseguirem 
custear a faculdade do filho? E se o diploma que um jovem brasileiro 
almeja custar R$ 1.000,00 por mês e a família só puder pagar metade 
disso? E se a família de um estudante não conseguir pagar nem R$ 500 por 
mês?” Pensou: “É uma pena sem tamanho que essa pessoa não tenha como 
pagar.” Oliver decidiu que ajudaria os estudantes a sair dessa situação. 
Concluiu: “Eles me pagariam agora o quanto conseguissem e pagariam o 
resto depois!” O objetivo era permitir aos estudantes sonhar, desde que ele 
conseguisse cobrir seus custos de maneira sustentável.

Em 2001, quando fundou a empresa, Oliver escolheu o nome “Ideal 
Invest” para ajudar as pessoas a se lembrarem de que, embora se trate de 
uma empresa de investimento, “estamos aqui por um ideal maior: ajudar 
os estudantes e suas famílias. É fácil se perder na busca do lucro e se 
esquecer do que você havia se proposto a fazer; assim, o nome ajuda as 
pessoas a lembrarem de que existe um objetivo maior por trás da empresa”. 
Inicialmente, a Ideal Invest começou oferecendo financiamento para 
capital de giro a faculdades particulares com a garantia das mensalidades 
a serem recebidas, mas, em 2006, a sorte bateu à porta. O reitor de uma 
universidade convidou Oliver para um evento e o pôs numa saia justa. 
Ele surpreendeu os presentes ao anunciar: “Vamos trabalhar com o Oliver 
na nossa primeira parceria para a concessão de crédito estudantil”. Como 
bom empreendedor, Oliver abraçou a oportunidade imediatamente. 
Duas outras faculdades manifestaram interesse e, seis meses depois, 
70 instituições de ensino haviam entrado na parceria.

Como não havia no mercado privado ninguém que oferecesse empréstimos de verdade aos estudantes, ele teve 
de partir do zero e criar um novo produto de crédito. Aos alunos que saiam à procura de crédito estudantil, os 
bancos na verdade ofereciam um empréstimo ao consumidor, com um pequeno valor de R$ 800,00, um prazo 
curto, de 30 a 90 dias, e juros elevados. Oliver explicou “que não se tratava de um empréstimo para estudantes. 
Quando os estudantes recorriam ao governo, era difícil obter um empréstimo com a geração anterior do FIES. 
Havia muita burocracia e pouca abertura”. Oliver resolveu que “precisávamos de um crédito estudantil de 
verdade: um crédito universitário PRAVALER!”, ou seja, pra valer. O logotipo destaca que “assim fica fácil” arcar 
com o custo das mensalidades porque os alunos podem pagar em parcelas.

“Estamos aqui por  
um ideal maior: 
ajudar os estudantes 
e suas famílias.”  
Oliver Mizne, 
fundador da  
Ideal Invest.
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A marca “PRAVALER”, mostra aos estudantes que “assim fica fácil” obter um empréstimo para pagar a faculdade.



PRAVALER: INOVAÇÃO EM MATÉRIA  
DE CRÉDITO ESTUDANTIL

Como Oliver havia investido seu próprio capital e o da sua família e amigos, seu desejo era que todos os 
envolvidos no ecossistema do crédito tivessem um interesse pessoal nos resultados. Acreditava que todas as 
partes precisavam “ter algo a perder” para mitigar o risco, pois a Ideal assumia 100% do prejuízo em caso de 
inadimplência. Embora a Ideal atue, essencialmente, financiando um bem público, o governo brasileiro não 
assume qualquer risco se um estudante deixar de pagar um empréstimo. Assim, a empresa elaborou princípios 
operacionais fundamentais: “atrair os clientes certos” e “alinhar os incentivos” de forma estratégica.

1. ATRAIR OS CLIENTES CERTOS

O tamanho do mercado é gigantesco. Em 2013, havia 2.090 instituições 
particulares de ensino superior. Até o momento, a Ideal já estabeleceu 
parcerias com 475 delas, gerando uma taxa de penetração institucional 
no mercado de cerca de 25%. No entanto, a Ideal não está procurando 
chegar ao mercado inteiro. A empresa salienta que o crescimento precisa 
ser administrado cuidadosamente. Uma vez que seu próprio capital está 
em jogo, a Ideal é muito judiciosa ao selecionar as instituições com as 
quais estabelecerá parcerias e os estudantes a quem emprestará.

O produto PRAVALER evoluiu desde seu lançamento há 10 anos, mas  
os princípios fundamentais continuam os mesmos. Os estudantes 
precisam satisfazer determinados critérios para estarem habilitados a 
receber o crédito estudantil. Cada estudante precisa de um garantidor 
que assine o contrato junto com ele. O estudante e o garantidor precisam 
comprovar que sua renda combinada equivale a, pelo menos, duas vezes 
e meia o valor da mensalidade. Estudantes e garantidores não podem  
ter restrições nos serviços de proteção ao crédito (SPC, SERASA).  
Se o estudante satisfizer todos os critérios, a Ideal faz uma análise de 
crédito mais detida, usando suas próprias ferramentas.

Nos últimos 10 anos, a Ideal vem aprimorando constantemente seu 
modelo de análise de crédito, que agora está na quinta versão. É o 
único modelo no Brasil concebido especificamente para avaliar o risco 
de crédito de empréstimos para estudantes. Ao longo dos anos, a Ideal 
extraiu importantes lições sobre os motivos por que os alunos pagam ou não os empréstimos. Questões como a 
distância que os alunos precisarão percorrer para ir e voltar da aula, os cursos que eles selecionam, as matérias 
específicas em que se matriculam e a qualidade da instituição de ensino são fatores que afetam a probabilidade  
de os alunos pagarem em dia. As decisões de crédito da Ideal são pautadas por essas informações.

Além disso, a Ideal usa métodos de classificação do crédito e do perfil de pagamento para avaliar o risco. O aluno 
precisa solicitar um novo empréstimo no início de cada semestre. Nesse momento, a Ideal faz uma nova análise 
da probabilidade de inadimplência para então conceder um novo empréstimo. Essa análise completa dos possíveis 
tomadores contribuiu para um baixo índice de empréstimos improdutivos: 4,5%.
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FIGURA 1: EXEMPLO DE CONTRATOS COM ALUNOS E CRONOGRAMAS DE PAGAMENTO

De maneira análoga, a Ideal é seletiva ao escolher as instituições com as quais forma parcerias. Ela mantém 
acordos de parceria com 475 instituições. Para determinar se trabalhará com uma determinada instituição, 
examina vários fatores, como a qualidade da instituição, seu desempenho financeiro, a base de conhecimentos 
executiva, a qualidade dos programas acadêmicos e as perspectivas de emprego para os que ali se formarem.

2. ALINHAR OS INCENTIVOS

Em seguida, a Ideal trabalha para alinhar os incentivos para alunos e instituições de ensino. A Ideal havia 
descoberto que os alunos estavam abandonando os estudos ao primeiro sinal de dificuldade, em parte porque não 
haviam se matriculado no curso que era sua primeira opção. Agora que os estudantes conseguem pagar pelo curso 
da sua preferência, a taxa de evasão diminuiu.

Na tentativa de aumentar a transparência e ajudar os alunos a tomar decisões bem fundamentadas ao avaliar 
diversas instituições, a Ideal oferece uma ferramenta, encontrada no seu website, que compara as mensalidades 
de cursos semelhantes em diversas universidades e faculdades.6 Além disso, uma vez que as instituições de ensino 
oferecem diversos produtos PRAVALER, usando o simulador de empréstimos da Ideal, os alunos podem executar 
diversos cenários de custo e avaliar como a mensalidade de cada instituição se encaixaria no seu orçamento.  
Isso permite aos alunos escolher o melhor curso para sua situação.

Uma vez que o aluno se matricule, ele assina um pacote com dois contratos de empréstimo: o primeiro 
corresponde à primeira mensalidade. O aluno terá dois meses para pagar esse empréstimo. O segundo contrato 
corresponde ao restante das mensalidades do semestre. Essa configuração permite à Ideal detectar possíveis 
problemas bem no início do processo. Caso o aluno descumpra o primeiro contrato, a Ideal automaticamente 
cancela o segundo. Com prazos de pagamento mais longos, o aluno terá de duas a duas vezes e meia o tempo  
de duração do curso para quitar o empréstimo (ver a Figura 1).

6 Visite o website da Ideal: http://www.creditouniversitario.com.br/.
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Para as faculdades e universidades, a parceria com a Ideal melhora seu desempenho financeiro global. A Ideal as 
ajuda a aumentar os níveis de captação, gerando mais receitas. Elas ficam com menos vagas ociosas e conseguem 
preencher os cursos mais facilmente porque os alunos agora conseguem pagar pelos seus estudos. Uma vez que os 
alunos se matriculam no curso da sua escolha, se sentem mais motivados e têm menos probabilidade de desistir. 
Isso reduz o número de alunos que abandonam os estudos e torna o fluxo de caixa mais estável para a instituição.

No Brasil, os alunos costumam pagar mensalidades, mas, com o PRAVALER, a Ideal Invest adianta para as 
instituições de ensino as seis mensalidades correspondentes ao semestre. O produto transfere da faculdade para 
a Ideal todo o risco de que o aluno fique inadimplente. Isso melhora a situação financeira da instituição, pois 
ela recebe, de uma vez só, uma soma maior do seu capital de giro no início do semestre. Com esse volume, a 
instituição tem mais estabilidade e previsibilidade para facilitar seu planejamento. Isso lhe permite administrar 
estrategicamente os investimentos e o crescimento.

A PRÓXIMA GERAÇÃO DO PRAVALER

Em vista da experiência positiva com o PRAVALER, algumas faculdades e universidades estendem o programa 
aos alunos que não conseguiriam obter um empréstimo da Ideal. As instituições concordaram em assumir o risco 
e oferecer seu próprio capital para ajudar mais estudantes. Hoje, a Ideal tem três linhas de produtos, os quais se 
distinguem pela fonte do capital:

O “PRAVALER ANTECIPAÇÃO” indica que o capital é adiantado pela Ideal Invest.
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A Ideal mantém acordos de parceria com 475 instituições. A Universidade São Judas Tadeu (acima) é uma delas.
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O “PRAVALER GESTÃO” alavanca 100% do próprio capital da instituição de ensino. Foi lançado em setembro 
de 2015. Nesta situação, em vez de adiantar seis meses de mensalidades para a faculdade, a Ideal repassa os 
recursos e apenas administra o empréstimo. Cada mensalidade é transferida para a faculdade tão logo o aluno 
faça o pagamento. Nesta linha de produto, a Ideal vende à faculdade sua perícia na gestão do programa de crédito 
estudantil, analisa a probabilidade de inadimplência do estudante, comercializa os empréstimos aos estudantes e 
faz a cobrança dos pagamentos. Caso um aluno fique inadimplente, a Ideal tenta cobrar a dívida por seis meses e, 
daí em diante, a faculdade assume o prejuízo. No fim das contas, a Ideal apenas recebe sua comissão se o aluno 
pagar. Assim, embora este produto seja custeado com o capital da faculdade, os incentivos continuam alinhados 
no processo de selecionar os alunos que tenham capacidade para pagar.

No “PRAVALER COMPARTILHADO”, o risco é dividido entre a Ideal Invest e a instituição parceira. O capital 
para a primeira metade do curso é adiantado pela Ideal Invest e, para a segunda metade, pela faculdade.

A principal diferença entre as linhas de produtos está na outra ponta do produto, mais especificamente, na fonte 
do capital e nos níveis de risco aceitáveis. Os estudantes não percebem a diferença entre as linhas de produtos 
porque a Ideal lhes oferece os mesmos produtos em todas as linhas. Além disso, o processo de triagem é o mesmo.

Em abril de 2015, a Ideal começou a oferecer cinco produtos de crédito estudantil diferentes com a marca 
PRAVALER: Sem Juros, Simples, Mais, Fácil e Controle. Três desses cinco produtos têm um pagamento mensal 
mais baixo no primeiro contrato de empréstimo e são sucedidos por um dispositivo que aumenta marginalmente 
os juros e o valor da mensalidade pago em cerca de 10% a 15% ao mês.

Cada produto oferece uma combinação variável de divisão dos custos quando se trata dos juros. No fim das 
contas, a taxa percentual anual é dividida entre o aluno e a faculdade em escala descendente. Por exemplo, se 
a taxa percentual anual é 30%, a faculdade pagará uma parte e o aluno pagará o restante. A Ideal negocia com 
cada instituição o montante de juros que a faculdade pagará. A importância final se baseia numa análise do risco 
da faculdade e no histórico de pagamento dos alunos na carteira existente naquela instituição.

Em termos operacionais, quando a Ideal transfere os recursos das mensalidades para a faculdade, ela deduz o 
montante de juros correspondente, bem como a sua comissão. A faculdade recebe o saldo restante. Com efeito,  
os juros que a faculdade subsidia se tornam um desconto sobre o custo da mensalidade que o aluno paga.

Uma vez que a faculdade tem uma participação nos respectivos custos, ela determina qual produto PRAVALER 
oferecerá aos seus alunos. Ela oferecerá o produto que acredite ser o melhor negócio em termos de custo e 
atratividade para os alunos. De modo geral, as faculdades oferecem apenas um produto PRAVALER.

O PRAVALER “Sem Juros” é o produto mais popular na carteira da Ideal, pois oferece juro zero aos alunos 
durante toda a vigência do empréstimo no período contratado, o que resulta em uma economia substancial para 
os alunos. Além disso, pode ser renovado nos semestres seguintes caso o aluno mantenha um bom histórico 
de pagamento. De maneira semelhante, o PRAVALER Fácil, o segundo produto mais popular na carteira da 
Ideal, oferece o esquema introdutório de juro zero no primeiro semestre, mas os juros aumentam nos semestres 
seguintes. O mecanismo de divisão de custos entre aluno e faculdade ainda está disponível, mas a juros mais altos 
para o aluno e juros mais baixos para a instituição de ensino (ver a Figura 2).
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FIGURA 2: OS DOIS PRODUTOS MAIS POPULARES DA LINHA PRAVALER

Os estudantes pagam alguns custos adicionais associados com o empréstimo, como inflação e encargos. A inflação 
está estimada em 7% em 2016 e o estudante paga essa taxa à Ideal em vista do ambiente inflacionário atual. Além 
disso, no Brasil, muitas operações financeiras, inclusive os empréstimos, são tributadas e os alunos são obrigados 
a pagar o Imposto sobre Operações Financeiras (IOF), que varia entre 1,5% e 3% ao ano. Em contrapartida, os 
estudantes que obtêm empréstimos do FIES não pagam tributo algum.

PRAVALER 
SEM JUROS

PRAVALER
FÁCIL

Juro zero durante 
todo o curso

Pagamento mensal:
50% da mensalidade 

+ encargos

Juro zero no 
primeiro semestre

Pagamento mensal:
50% da mensalidade 
no primeiro semestre 
e 65% daí em diante 

mais encargos

OBRIGAÇÕES 
DOS 
ESTUDANTES

OBRIGAÇÕES 
DA 
FACULDADE A faculdade paga a 

totalidade dos juros
Juros do primeiro 
semestre pagos 
pela faculdade

0% < 1,98%0%

de juros de juros de juros
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A estrutura societária da Ideal permite a ela ter pleno controle do processo de financiamento e serviço da sua carteira de crédito estudantil.



UM MERCADO DIFÍCIL: COMO  
O MODELO DE NEGÓCIOS  
POSICIONOU A EMPRESA

A missão da Ideal é ser reconhecida como a melhor empresa de soluções financeiras que permite o acesso à 
educação para jovens e adultos no Brasil e, ao mesmo tempo, ser um parceiro essencial das instituições de ensino 
e gerar valor econômico para todas as partes interessadas. Para cumprir esses objetivos, a Ideal precisava conceber 
um mecanismo de financiamento que lhe permitisse mobilizar capital e conceder empréstimos a estudantes. O custo 
do capital no Brasil é muito alto, com a taxa básica de juros registrando uma média de 15,7% entre 1999 e 2015. 
Isso tornou muito difícil para a empresa gerar empréstimos que promovessem o acesso e fossem financeiramente 
sustentáveis para os estudantes. Com o histórico de Oliver na área de bancos de investimento, a Ideal formulou 
uma estratégia para levantar capital ao emitir títulos garantidos pelo mercado. Isso foi importante para a 
organização jurídica da empresa.

Não foi fácil estabelecer essa estrutura societária porque não havia um 
modelo a ser seguido no Brasil. A Ideal era a primeira empresa privada 
não bancária a ingressar no mercado de crédito estudantil. Ela não 
queria se tornar um banco porque sua intenção era se concentrar 
exclusivamente na promoção do acesso ao ensino superior. A opção de 
se tornar um banco teria aberto as portas para oferecer mais produtos 
financeiros, mas essa decisão teria ido além dos objetivos da empresa 
e teria sido mais complexa e implicado mais custos. No fim, teria 
sido mais caro para os alunos; assim, a direção da Ideal escolheu uma 
estrutura societária mais simples.

A Ideal Invest decidiu se organizar como um correspondente bancário 
e um gestor de ativos com autorização para gerar e administrar 
ativamente sua carteira de empréstimos a estudantes. A estrutura 
societária da Ideal costuma ser usada no Brasil por financeiras 
especializadas e permite à empresa ter pleno controle sobre o processo 
de financiamento e serviço da carteira de empréstimos estudantis.  
Em consequência, ela é regulamentada pelo Banco Central e pela 
Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Quando a Ideal estava começando, havia uma nova lei no Brasil que permitia aos gestores de ativos administrar 
fundos de recebíveis. A Ideal se tornou uma das primeiras empresas a operar um fundo desse tipo. Um pouco antes 
de a empresa começar a atuar no segmento de crédito estudantil, foi baixada uma regulamentação que permitia 
a um correspondente bancário representar um banco e qualquer um dos seus produtos, inclusive fazendo a 
prospecção para a abertura de financiamento por um banco, mas sem se tornar um banco propriamente dito. Hoje 
a Ideal auxilia o estudante no processo de contratação e o banco faz a abertura do financiamento para o estudante. 
Simultaneamente, o banco vende o empréstimo estudantil a um fundo de investimento em direitos creditórios 
(FIDC), uma sociedade de propósito específico que negocia títulos lastreados em ativos. Com o capital que a Ideal 
capta por meio do FIDC nos mercados de capital brasileiros, o FIDC compra do banco os empréstimos estudantis 
que o banco abriu. Por meio do FIDC, a Ideal consegue continuar a se capitalizar e crescer ao securitizar os 
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empréstimos. O FIDC também permite à Ideal gerir ativamente a carteira de empréstimos estudantis adquirida pela 
sociedade de propósito específico, cuidando, inclusive, do serviço e da cobrança dos empréstimos.

Com a estrutura societária montada, chegara a hora de estabelecer um sólido alicerce. Oliver recebeu um bom 
conselho de um amigo: “Em vez de pensar como uma empresa pequena que um dia será grande, pense em você 
como uma empresa grande desde o início — isso vai te posicionar para o futuro.” Em 2002, a Ideal entrou em 
contato com a Standard and Poors (S&P) e solicitou uma classificação de crédito. Pensou: “Os investidores 
podem não conhecer nossa empresa, mas eles conhecem a S&P.” Oliver aplicou 40% dos recursos do fundo 
na classificação, pois achava que seria importante estruturar as coisas devidamente desde o princípio. Hoje, 
a Ideal tem um longo histórico de notas de crédito e a experiência ensinou muito à empresa. A última nota de 
crédito da Ideal foi brAA-, em dezembro de 2015, no topo da escala.

Em termos de receita, a Ideal tem três fontes: 1) os empréstimos PRAVALER e a comissão cobrada sobre 
eles, 2) os ganhos de capital sobre o FIDC e 3) os serviços que ela presta às instituições de ensino. Em muitos 
aspectos, a Ideal atua como um escritório de assistência financeira terceirizado para as faculdades ao oferecer 
conhecimentos especializados na gestão do programa de crédito estudantil, analisar a probabilidade de 
inadimplência dos estudantes e cobrar dívidas.

Todas as operações da Ideal são administradas pelo seu escritório em São Paulo. Como seus negócios estão 
pouco concentrados em ativos, a Ideal pode agir de forma bastante estratégica nas áreas de pessoal e de despesas 
de marketing, o que permite à empresa investir mais pesadamente em cultivar e capacitar seus empregados. 
A empresa tem um total de 200 empregados em tempo integral, dos quais 10 são gerentes regionais e cerca 
de 30 compõem a equipe de vendas. Os representantes de vendas giram em torno dos campi das faculdades. 
Ao alavancar sua rede de parceiros no ensino superior, a Ideal pode conter seus custos de pessoal e, ao mesmo 
tempo, comercializar o PRAVALER em mais de 500 cidades em todo o Brasil. 
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A Ideal contrata trabalhadores temporários para chegar aos estudantes e explicar como eles podem custear seus estudos com o PRAVALER.
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A Ideal contrata trabalhadores temporários para chegar aos estudantes e explicar como eles podem custear seus 
estudos com o PRAVALER. Isso ocorre durantes períodos-chave, como os dias em que os estudantes fazem as 
provas do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) e os dias de matrículas nas faculdades no início de cada 
semestre. A Ideal usa um call center para ajudar os estudantes a completar o processo de solicitação. O call center 
entra em contato com o estudante que não houver concluído o processo de solicitação, responde às suas dúvidas  
e o ajuda no processo.

A Ideal investe em formação e monitoramento do seu pessoal 
para ter a certeza de que seus funcionários tenham facilidade 
para responder a uma série de perguntas que possam ser feitas 
pelos estudantes. Como Oliver e Carlos sabiam que a maioria 
das pessoas não leriam detalhadamente as cláusulas do contrato 
de empréstimo, eles queriam ter certeza de que a Ideal fosse 
clara ao explicar as condições de maneira visível e simples. Os 
consultores do atendimento ao cliente dispõem das ferramentas de 
que precisam para explicar claramente os detalhes da contratação 
de um empréstimo, e a Ideal oferece orientações pertinentes aos 
estudantes antes da assinatura do empréstimo. Por último, a Ideal 
tira proveito da tecnologia para facilitar os processos de adesão e 
para cortar custos. Todo o processo de solicitação do empréstimo  
é feito on-line.

Em termos de concorrência, nos últimos 15 anos, o setor de 
crédito estudantil no Brasil tem sido muito desafiador e o principal 
concorrente da Ideal tem sido o governo brasileiro. Na década 
de 1990, o governo federal constatou que, em vista do tamanho 
do mercado, ele não conseguiria arcar com os custos para 
efetivamente ampliar o sistema de ensino superior público gratuito 
existente à época. Decidiu que era mais eficaz em termos de custo 
promover o crescimento do mercado de ensino superior privado. 
Entre 1996 e 2004, o setor do ensino particular cresceu 152%, 
mas estava enfrentando vários desafios, como taxas de evasão 
elevadas e vagas ociosas. O governo brasileiro interveio por meio 
do aumento do financiamento da demanda pública pelo ensino 
superior, que foi distribuído mediante várias políticas públicas.7 
A partir de 1999, começou a canalizar recursos da União por 
meio do PROUNI, o programa de bolsas do governo, e o FIES.

Quando a Ideal ingressou no mercado de crédito estudantil com 
o PRAVALER, em 2006, a concorrência no mercado era limitada. 
Isso começou a mudar lentamente em 2007, quando o governo 
lançou seu mais novo plano, o “Plano de Desenvolvimento da 
Educação”. A intenção por trás desse esforço era reforçar sua 
política educacional e ampliar a acessibilidade. No fim do ano, o 
FIES havia crescido e chegado a 50 mil contratos que exigiam fiador. 

7 Danilo de Melo Costa, A New Era for Higher Education in Brazil [Uma nova era para o ensino superior no Brasil], University World News, 11 de julho de 2014. 

Edição 328. http://www.universityworldnews.com/article.php?story=20140710115554910.
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Por meio desses esforços, o FIES ajudou a cultivar uma cultura de 
financiamento do ensino superior que até então não existia.

Foi em 2009 que a Ideal se deu conta de como era grande o mercado 
não explorado. Em janeiro, a Ideal recebeu 20 mil solicitações de 
empréstimo, e isso foi apenas o começo; a demanda continuou 
a crescer. Para financiar todas elas, a Ideal precisaria de cerca de 
R$ 1 bilhão, mas esse montante era bem maior do que a capacidade 
da empresa à época.

Em 2010, o governo anunciou o Plano Nacional de Educação 
(PNE) e adotou uma nova estrutura para acelerar as matrículas, 
inclusive permitindo a concessão de empréstimos sem fiadores. 
As novas condições eram muito atraentes para os estudantes, que 
não precisavam alcançar uma pontuação mínima no ENEM para 
preencherem os requisitos naquela época. Os empréstimos eram 
altamente subsidiados; a taxa de juros era de 3,4% ao ano e os 
estudantes tinham um período de carência de 18 meses após se 
formarem para começar a pagar. Eles tinham o triplo da duração do 
curso para pagar os empréstimos. As instituições também pagavam 
uma comissão ao governo para ajudar a compensar alguns dos custos.

As reformas de 2010 tornaram mais difícil para a Ideal competir de igual para igual com o FIES porque, 
naquela época, a taxa anual sobre um empréstimo do PRAVALER era de 25%. A reforma abriu a porteira e 
os estudantes correram para o FIES. No fim de 2010, haviam sido firmados 150 mil novos contratos no âmbito 
do FIES —100 mil novos contratos a mais em relação a três anos antes. A concorrência era feroz e a Ideal teve 
prejuízo durante alguns poucos anos.

Como o FIES estava crescendo exponencialmente, a Ideal era da opinião de que o ritmo acelerado de 
crescimento do FIES era insustentável. Eles aproveitaram o tempo para fazer a transição para um novo diretor 
executivo, desenvolver a nova geração do PRAVALER e se preparar para crescer em termos de escala. Em 
2013, Oliver decidiu que aquele era um bom momento para implementar planos de sucessão. Oliver se tornou 
o presidente do conselho e Carlos Furlan, que estava na empresa desde 2003, foi convocado para ser o novo 
diretor executivo. A empresa pôs em prática seu plano estratégico e fez uma variedade de melhorias. Reduziu o 
custo do capital, maximizou o uso do capital, simplificou os produtos, capacitou mais funcionários, diversificou 
as estratégias de marketing e reforçou a escalabilidade. Essas melhorias os ajudaram a se tornar mais eficientes 
e lucrativos.

Nesse meio tempo, o governo brasileiro manteve sua estratégia de expansão e investiu R$ 13 bilhões em 
crédito estudantil em 2014. A despeito do custo, era mais barato para o governo, quase a metade, financiar os 
empréstimos aos estudantes do que custear uma oferta maior de vagas no sistema de ensino público. Em 2014, 
o FIES oferecia 732.200 novos contratos ao ano, representando 26% dos alunos matriculados, e detinha uma 
carteira de 1,9 milhão de contratos. Mas esse ritmo de crescimento não era sustentável em vista da retração 
econômica iniciada no fim de 2014. Como parte do esforço do governo para conter o grande déficit fiscal, 
foram tomadas várias medidas para cortar custos em diversos setores da economia. Em dezembro de 2014, 
o governo fez um anúncio surpreendente de que estava reduzindo o número de novos contratos do FIES por 
ano a partir de janeiro de 2015. Naquele ano, foram emitidos 300 mil contratos.

A Ideal ingressou no 
mercado de crédito 
estudantil com o 
PRAVALER em 2006.
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Logo após essa mudança, vários reitores começaram a ligar diretamente para o celular do Carlos, muito 
interessados em fazer negócio. Finalmente, o jogo estava virando a favor da Ideal e ela estava pronta. Em 2015, 
todas as faculdades começaram a oferecer os empréstimos subsidiados do PRAVALER, inclusive todas as 
empresas do setor da educação no Brasil com ações negociadas em bolsa. Em março de 2015, o número de 
estudantes aprovados pela Ideal foi cinco vezes maior do que no mesmo período de 2014.

No segundo semestre de 2015, o Ministério da Educação continuou a reduzir o programa e lançou várias 
mudanças importantes. Os estudantes agora precisam alcançar uma pontuação mínima de 450 no ENEM para 
se qualificarem. A renda da família não pode ser superior a 2,5 vezes o salário mínimo mensal. Existe uma 
fórmula para calcular a parcela da mensalidade que pode ser financiada. Os juros subiram de 3,4% para 6,5% 
ao ano. Os estudantes precisam fazer pagamentos mínimos de R$ 150 por trimestre enquanto estiverem na 
faculdade e durante os 18 meses do período de carência, embora esse pagamento possa aumentar dependendo 
do valor da mensalidade e do montante financiado. É interessante notar que algumas das mudanças que o 
Ministério da Educação lançou têm semelhanças com o PRAVALER, como a exigência de o estudante fazer 
alguns pagamentos durante o curso.

Não obstante o crescimento que a Ideal está experimentando em consequência da mudança na política do 
governo, ela reconhece que as políticas são concebidas para atender a diversas necessidades públicas e é bem 
difícil para uma empresa privada de pequeno porte estar posicionada para suprir as necessidades públicas em 
um nível comparável. Assim, a Ideal acredita que, no longo prazo, deverá ser considerada uma empresa que 
oferece um benefício alternativo aos estudantes e não um concorrente direto do FIES.

Os estudantes agora precisam ter uma pontuação mínima de 450 no Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) para terem acesso ao FIES.
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Cerca de 70% dos que recorrem à Ideal Invest são a primeira geração de estudantes universitários nas suas famílias.
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O PAPEL DA IFC

Em 2004, a demanda por crédito estudantil era superior ao capital inicial de que Oliver dispunha e ele começou 
a levantar capital com a família, amigos, investidores-anjo e empresas brasileiras de private equity. Foi por 
volta dessa época que a Ideal começou a conversar e trocar informações com a IFC, mas foram necessárias 
várias rodadas de conversas intermitentes e periódicas até que o momento certo chegasse, em 2007.

No início, as negociações giraram em torno de um empréstimo, mas 
era estrategicamente importante para a Ideal continuar a financiar 
sua sociedade de securitização. Além disso, na época, os empréstimos 
da IFC não estavam disponíveis em moeda local — eram apenas 
em dólares e isso não era atraente para a empresa. Já o capital era 
atraente porque a Ideal tinha uma obrigação conversível a pagar no 
montante de US$ 7 milhões. Em 2009, em meio à crise financeira 
mundial, a Ideal foi aprovada em todos os testes da IFC e, em 
novembro, fechou negócio, na forma de uma participação da IFC no 
capital da empresa no valor de R$ 12 milhões. O investimento de 
capital da IFC veio no momento certo e teve um papel catalisador  
na capacidade da Ideal para levantar mais capital. Entre 2009 e 
2010, a Ideal mobilizou mais R$ 45 milhões.

A IFC estava interessada em fazer negócios com a Ideal porque a 
ampliação do acesso a financiamento por parte de estudantes que 
não conseguiam arcar com os custos do ensino superior usando seus 
próprios recursos estava diretamente alinhada com a estratégia da 
IFC para a educação. Esse também era um dos principais objetivos 
estratégicos do Banco Mundial para o país, conforme delineado na 
Estratégia de Assistência ao País para o Brasil em vigor em 2007.

A IFC estava interessada no impacto que o projeto teria no 
desenvolvimento. Se fosse bem-sucedida, a Ideal ampliaria o 
acesso equitativo ao ensino superior para os estudantes que 
buscavam opções de financiamento flexíveis e acessíveis. À época 
do investimento, 60% dos tomadores da Ideal eram a primeira geração de estudantes universitários nas suas 
famílias; essa parcela cresceu para 70% atualmente. Além disso, a Ideal tornaria os fluxos de mensalidades 
mais previsíveis para as instituições de ensino participantes e ajudaria a reduzir as taxas de evasão. Uma vez 
que a Ideal era pioneira no segmento de títulos garantidos pelo mercado para mobilizar capital para o crédito 
estudantil, a empresa poderia ter um efeito de demonstração caso obtivesse sucesso. Por último, a IFC apoiaria 
o crescimento de um empreendedor local inovador que estava suprindo uma demanda não atendida por meio 
de um modelo de negócio sustentável.

A Ideal estava interessada em fazer negócio com a IFC porque a IFC proporcionaria um investimento de capital 
em um momento em que isso realmente faria a diferença. A IFC foi o primeiro investidor de fora do Brasil a 
adquirir uma participação no capital da empresa. Esse investimento da IFC na Ideal foi crucial em termos de 
aprovação por uma marca conhecida mundialmente. Carlos refletiu: “Com toda a sua devida diligência, mesmo 

A IFC trouxe uma 

perspectiva mais 

ampla para ajudar a 

Ideal a entender as 

melhores práticas  

e avanços do setor 

em outras partes  

do mundo.
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assim a IFC decidiu investir — foi um passo importante para nossa empresa.” A Ideal havia passado no teste. 
Isso era muito importante para conseguir atrair outros investidores e ajudou a reduzir o custo do capital.

A IFC também trouxe uma perspectiva mais ampla para ajudar a Ideal a entender as melhores práticas e 
avanços do setor em outras partes do mundo. Svava Bjarnason, Especialista em Educação Sênior, deu um 
exemplo dos Estados Unidos, em que mostrava o efeito negativo de não ter garantidores na carteira de crédito 
estudantil. Isso consolidou a decisão da Ideal de manter os fiadores por toda a duração do empréstimo. 
A IFC facilitou uma visita à “Compartamos”, no México, onde a Ideal pôde colher ideias úteis. A Ideal 
também conseguiu ampliar sua rede formada por empresas de crédito estudantil por todo o mundo, como a 
EduLoan, na África do Sul, e a Lumni, no Chile. Carlos refletiu: “Foi maravilhoso porque a IFC nos estava 
proporcionando conhecimento internacional!”

O FUTURO PARA A IDEAL

Nos próximos cinco anos, a Ideal quer se posicionar como uma empresa de médio porte e atualmente 
está mobilizando R$ 200 milhões em capital para continuar a aumentar a escala do seu crescimento. 
Hoje, financia cerca de um terço da sua demanda por meio do PRAVALER e gostaria de estender 
seu alcance ainda mais ao implementar seu plano estratégico.

Primeiro, a Ideal quer chegar a mais estudantes ao ampliar os tipos de produtos que oferece a eles. 
Além disso, quer encontrar mais maneiras de tornar o custo do crédito estudantil mais acessível.

Segundo, vê uma oportunidade para aumentar o número de instituições de ensino parceiras. Com 
cerca de 2 mil instituições no mercado e uma penetração global no mercado de cerca de 25%, 
há muitas oportunidades de expansão. A empresa também quer estender a linha de produtos 
PRAVALER para que mais estudantes possam custear seus estudos.

Terceiro, quer melhorar a experiência dos estudantes com a empresa ao ampliar seu papel de 
“escritório de assistência financeira terceirizado”. Quer se envolver mais com os estudantes e 
fazer com que essa experiência seja a melhor possível para eles. Além disso, planeja expandir seu 
painel de comparação dos custos das diversas instituições de ensino. Para chegar ao seu público-
alvo, aumentará seu marketing por meio de vários canais, como o Facebook, Google e entradas 
na televisão em horário nobre.

Por último, para alcançar seus objetivos de expansão, continuará a investir no aprimoramento da 
sua equipe para que disponha de pessoas talentosas no lugar certo para fazer face aos desafios do 
futuro e se posicionar para uma possível expansão rumo ao mercado internacional.
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Cerca de 70% dos alunos 

da Ideal são os primeiros 

na família a receber um 

diploma universitário e 55% 

dos alunos são mulheres.

Hoje, a Ideal financia cerca de um terço da sua demanda.
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A Ideal quer se envolver mais com os estudantes e fazer com que essa experiência seja a melhor possível para eles.
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REPLICABILIDADE EM  
OUTROS MERCADOS

A acessibilidade em termos de custo é uma barreira importante que impede o acesso dos estudantes em muitos 
mercados emergentes. Como outros poderão replicar o sucesso da Ideal Invest de modo que o crédito estudantil 
possa ajudar os estudantes a arcar com suas mensalidades e obter o diploma dos seus sonhos? A experiência da 
Ideal Invest apontaria para as seguintes lições mais gerais:

Missão • Persista na sua missão de permitir o acesso dos estudantes à educação a um custo acessível, 
ser essencial para as instituições de ensino parceiras e gerar valor econômico para todas 
as partes interessadas.

• Tenha uma visão de longo prazo.

• Não tente resolver todos os problemas do seu país.

Liderança • A alta direção precisa “ter algo a perder” e deve investir seu próprio capital na empresa. 
Isso vai levar a decisões mais inteligentes.

• Os incentivos para todas as partes interessadas devem estar alinhados.

• Pense como uma grande empresa, mesmo que a sua empresa ainda seja pequena.

• Saiba dizer “não”. Você não é obrigado a emprestar a todo o mundo.

• A direção precisa ser “esperta e conhecer o mundo à sua volta”. Há muita fraude por aí.

Parcerias • As parcerias com as instituições de ensino são cruciais para ampliar o acesso de milhares 
de estudantes ao crédito estudantil.

1. Ao subsidiar os juros sobre os empréstimos, as faculdades ajudam a tornar o produto 
mais acessível.

2. No caso do PRAVALER GESTÃO, as faculdades põem em risco seu próprio capital 
para ajudar a atrair mais estudantes. Assim, elas assumem todo o risco de inadimplência.

3. No caso do PRAVALER COMPARTILHADO, as faculdades e a Ideal dividem o 
risco de inadimplência.

• Alinhe os incentivos para os parceiros e zele para que haja sustentabilidade financeira 
para todos eles.

• Os parceiros estiveram presentes em cada etapa da jornada. Reconheça que são eles 
que possibilitam que as coisas aconteçam e que a Ideal não existiria sem seus parceiros.

Gestão de talentos • Planejamento de sucessão. Cultive a próxima geração de líderes ao montar a direção 
com candidatos fortes.

• Invista no pessoal e providencie para que você tenha uma boa equipe que lhe permita 
seguir em frente no longo prazo.

• Contrate pessoas que tenham os mesmos valores.

Ajudar os estudantes a custear a carreira dos seus sonhos  |  27  



Cultura institucional • Seis valores a incutir em cada empregado:

1. Trabalhe como se fosse o dono da empresa. Trabalhamos com autonomia e proatividade, 
nos posicionando claramente e assumindo a responsabilidade pelas consequências. 
Investimos tempo na busca de soluções.

2. Honestidade e transparência. Agimos com honestidade e integridade, tratando as 
pessoas com respeito, em um ambiente aberto e transparente. Não escondemos nada 
em notas de rodapé. Somos honestos e vamos direto ao assunto com nossos tomadores.

3. Trabalhe para o cliente. Trabalhamos com humildade e respeito para superar as 
expectativas dos nossos clientes: instituições de ensino, estudantes e investidores. 
É importante se manter conectado com a situação do estudante. Por exemplo, 
ao examinar sua carteira, a Ideal detectou que alguns estudantes passariam por 
dificuldades financeiras no futuro. A empresa chamou cada estudante e reestruturou 
seus empréstimos, concedendo a eles mais tempo e uma taxa de juros mais baixa 
antes de esses empréstimos se tornarem improdutivos.

4. Produza resultados. Cumprimos metas desafiadoras sistematicamente, embora não 
controlemos todos os componentes, trabalhando com urgência e aumentando a 
produtividade.

5. Premie o pessoal com base na meritocracia. Atraímos, mantemos, desenvolvemos 
e reconhecemos as melhores pessoas com base no desempenho e alinhamento da 
cultura e valores.

6. As coisas devem ser simples. Respondemos com rapidez e objetividade às oportunidades 
e mudanças, e inovamos com processos simples. Por exemplo, sabemos que a maioria 
dos tomadores não vai ler as cláusulas do contrato, então lhes damos mais informações 
diretamente, no início do processo. Zelamos para que os incentivos sejam explicados 
no início. Explicamos claramente como as coisas funcionarão. Não queremos que o 
estudante se decepcione porque achava que o empréstimo funcionaria de outra maneira.

Sustentabilidade 
financeira

• Tenha um produto de crédito responsável. Fique longe do dinheiro fácil. O empréstimo 
mais barato pode ajudá-lo a conquistar mercado, mas isso é irrelevante se a empresa não 
puder continuar a existir no futuro.

• Atraia os clientes certos. Procure entender a fundo o perfil de pagamento dos estudantes 
e as características dos diversos estudantes. Saiba quem vai pagar e quem não vai. Analise 
o risco usando um sistema de classificação de crédito especializado.

• Providencie que os estudantes façam pagamentos mensais, mesmo que sejam pagamentos 
pequenos. É uma indicação de que eles não estão sem dinheiro.

• Administre o crescimento de forma sustentável. Tudo bem se você perder uma fatia do 
mercado. Não comprometa a saúde financeira da empresa.

• Seja disciplinado. A Ideal cresceu a um ritmo de cerca de 15% a 20% ao longo de oito 
anos. Aja com segurança ou então vai acelerar o crescimento e empurrá-lo para uma 
ladeira se não houver supervisão.

Estrutura de 
governança

• Conte com uma estrutura de governança eficaz e não apenas uma estrutura que cumpra 
todas as exigências.

• Esteja ciente de que a posição do conselho não permite a ele detectar muitos problemas. 
A direção precisa prever constantemente o problema seguinte.

• Não ofereça uma cadeira no conselho a todos os investidores como gratidão pelo apoio 
financeiro. Reorganize o conselho quando as coisas não estiverem indo bem.

• Cuide para que as pessoas possam falar livremente.

• O comitê de auditoria deve passar por um rodízio periodicamente. Traga duas pessoas 
de fora e troque-as a cada dois anos.
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Ambiente propício • Não é necessário se tornar uma instituição financeira. É caro demais e aumentaria o custo 
da comissão para estudantes e instituições de ensino.

• Estude a possibilidade de mobilizar capital nos mercados.

• Faça lobby junto ao governo para que cubra o primeiro prejuízo até um determinado 
nível. Se o governo aceitasse cobrir 10% do primeiro prejuízo, a Ideal poderia fazer bem 
mais com seu dinheiro, pois reduziria seus custos operacionais.

• Faça lobby junto ao governo para equalizar as regras.

1. No mercado de crédito estudantil público, os estudantes não pagam tributos. Por 
outro lado, os estudantes no mercado privado precisam pagar IOF, o que corresponde 
a uma cobrança de juros de 1,5% a 3% ao ano.

2. Os investidores pagam 15% de imposto de renda sobre o FIDC enquanto, no caso 
do crédito imobiliário, os investidores não pagam imposto equivalente.
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A Ideal Invest mostrou que uma pequena empresa privada pode criar um negócio sustentável no setor de crédito estudantil sem se tornar um banco.
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CONCLUSÃO

Graças à criatividade, espírito empreendedor e compromisso inabalável de Oliver e Carlos para ajudar os 
estudantes e suas famílias a conseguir pagar os estudos na faculdade, milhares de brasileiros como Camila estão 
estudando para alcançar o diploma dos seus sonhos. Jovens brasileiros terão melhores perspectivas de emprego 
após se formarem e estarão mais bem posicionados para aumentar sua capacidade de renda. A Ideal Invest 
teve uma função catalisadora no rompimento de barreiras geracionais que perpetuam o ciclo da pobreza para 
estudantes e seus filhos.

A Ideal Invest mostrou que uma pequena empresa privada pode criar um negócio sustentável no setor de 
crédito estudantil sem se tornar um banco. Graças aos seus esforços, a Ideal Invest se tornou a maior fonte 
privada de crédito estudantil no Brasil. Ao basear suas decisões na sustentabilidade e adotar uma filosofia de 
crédito responsável, a empresa se posicionou com vistas ao longo prazo. Ao alinhar os incentivos e ampliar 
seu alcance por meio de parcerias, a Ideal ajudou instituições a melhorar seu fluxo de caixa, preencher vagas 
e reduzir a taxa de evasão. Com um maior número de estudantes tirando proveito do ensino superior, a força 
de trabalho brasileira está se beneficiando de pessoas mais bem preparadas que continuarão a aumentar a 
competitividade da economia nacional.

PERGUNTAS PARA DISCUSSÃO

1. Nos Estados Unidos, o governo assume o primeiro risco de prejuízo até um limite de cerca de 10%. Isso serve 
de incentivo financeiro para estimular agentes do setor privado a oferecer empréstimos a mais estudantes. 
A Ideal apresentou ao governo brasileiro uma proposta semelhante, que permitiria à empresa alcançar um 
maior número de estudantes, mas o conceito não chegou a avançar. Que outras abordagens a Ideal poderia 
adotar para minimizar o risco de inadimplência?

2. A Ideal concebeu o FIDC para levantar capital por meio de títulos garantidos por ativos. De que outras 
maneiras as empresas poderiam estabelecer mecanismos de capitalização eficazes em termos de custo,  
sem subsídios do governo? O chamado crowdsourcing poderia ser uma fonte eficaz de receita?

3. Como correspondente bancário e gestor de ativos, a Ideal precisa cumprir exigências complexas de dois 
órgãos reguladores, o que aumenta os custos operacionais. Que outras estruturas societárias existentes  
no exterior ajudariam a reduzir despesas operacionais se existissem no Brasil?

4. Ao subsidiar os juros sobre os empréstimos, as instituições de ensino acabam por oferecer um desconto 
aos alunos. Seria eficaz em termos de custo se a instituição simplesmente concedesse o desconto aos alunos 
diretamente em vez de fazê-lo por meio do empréstimo? Ou o empréstimo aos alunos seria mais eficaz para 
alcançar um maior número de estudantes?

5. Todos os estudantes deveriam ter acesso ao crédito estudantil? O modelo de crédito responsável impossibilita 
o acesso universal ao crédito estudantil. Historicamente, apenas os estudantes mais qualificados conseguiram 
obter um empréstimo da Ideal, embora os critérios para habilitação estejam mudando com o PRAVALER 
GESTÃO e o PRAVALER COMPARTILHADO. De que outras formas a Ideal pode chegar aos estudantes 
mais vulneráveis para aumentar o acesso equitativo e ajudar a romper o ciclo da pobreza?

6. De que outras formas a Ideal poderia se posicionar para concorrer com o FIES quando a economia brasileira 
se recuperar?
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FIQUE CONECTADO

WEB: www.ifc.org/education

LINKEDIN: www.linkedin.com/company/ifc-education

TWITTER: #ifceducation

http://www.ifc.org/education
http://www.linkedin.com/company/ifc-education
https://twitter.com/hashtag/ifceducation
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Washington, D.C., USA
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www.ifc.org/health

Salah-Eddine Kandri
Global Head, Education
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2121 Pennsylvania Ave. NW
Washington, DC 20433
Tel. 1-202-473-1000
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