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Resumo 

Este trabalho consiste em uma análise comparada das políticas de crédito educativo para o 

ensino superior existentes no Brasil, nos Estados Unidos da América e na Austrália. A primeira 

parte da dissertação descreve o Fies (Brasil), o programa Stafford (EUA) e o HELP (Austrália). 

Nesses capítulos, os programas foram analisados em suas características mais importantes e em 

dois aspectos específicos: a focalização – como é feita a segmentação do público-alvo elegível 

para o programa - e os indicadores de sustentabilidade financeira. Na segunda parte do trabalho, 

discutimos os resultados obtidos na pesquisa. Nesta seção, apresentamos possíveis caminhos, 

com base nas experiências australiana e norte-americana, para a melhoria do Fies e do sistema 

de financiamento estudantil como um todo. Os temas abordados no capítulo final de 

comparação internacional foram: integração dos programas de auxílio estudantil; qualidade da 

comunicação com os beneficiários; critérios de focalização; encargo de reembolso manejável e 

amortização contingente à renda. 

Palavras-chave: ensino superior; financiamento estudantil; crédito educativo; Fies; focalização; 

sustentabilidade financeira. 

  



Abstract 

This study consists of a comparative analysis of the student loan policy for higher education in 

Brazil, United States of America and Australia. The first part of the dissertation describes Fies 

(Brazil), the Stafford program (USA) and HELP (Australia). In these chapters, the programs 

were analyzed throughout their most important features considering two specific aspects: 

targeting – how to reach eligible audience for the program – and indicators of financial 

sustainability. The second part of the paper shows the research findings. This section presents 

possible public policy initiatives to improve the student loan policy in Brazil and the student 

aid system. These initiatives are based on lessons learnt from the American and Australian 

experiences. The topics covered in the international comparison section are: the integration of 

student aid programs; quality of communication with beneficiaries; targeting criteria; 

manageable repayment burden and income contingent payment. 

Key-words: higher education; student aid; student loan; Fies; targeting; financial sustainability. 
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1 Introdução 

O Plano Nacional de Educação 2014-2024 estabelece como uma de suas vinte metas que 

o País deverá elevar, até 2024, a taxa líquida de matrícula1 na educação superior para 33% da 

população de 18 a 24 anos, assegurando que, pelo menos, 40% das novas matrículas sejam no 

segmento público. Considerando o custo médio anual dos estudantes em universidades federais 

de R$ 40.900 (BANCO MUNDIAL, 2017), será um desafio para o governo brasileiro estimular 

o acesso ao ensino superior e, ao mesmo tempo, oferecer condições para que a demanda seja 

atendida.  

Ainda que a capacidade governamental de ofertar vagas de graduação em instituições 

públicas e gratuitas de ensino seja limitada, os ganhos públicos e privados de uma sociedade 

mais educada são inegáveis. Aumento da renda, melhoria na saúde, longevidade, diminuição 

da criminalidade e aumento da qualidade de vida são apenas alguns dos benefícios decorrentes 

da educação superior já identificados pela literatura em economia da educação2. 

O dilema existente na educação superior não é, portanto, sobre sua relevância do ponto 

de vista individual e social. A dificuldade parece advir precisamente das formas de se financiar 

essa etapa do ensino. Os países podem adotar diferentes arranjos para arcar com os custos da 

educação superior. Desde um sistema majoritariamente privado, como o brasileiro; a modelos 

predominantemente públicos, porém não-gratuitos, como o norte-americano e o australiano; ou 

públicos gratuitos, como os países escandinavos. 

A existência de um sistema compartilhado de financiamento do ensino superior parte da 

premissa de que os recursos da educação superior devem advir de uma combinação de fontes 

distintas: o governo (contribuintes); as famílias e os estudantes; e os filantropistas (via doações). 

Esse compartilhamento pode ocorrer de diferentes maneiras, sendo as mais conhecidas a bolsa 

de estudos (integrais ou parciais) e o crédito educativo (JOHNSTONE, 2006). 

                                                 

1 A taxa líquida refere-se ao percentual da população entre 18 e 24 anos matriculada no ensino superior. 

2 Vide Becker (1983); Albrecht e Ziderman (1992); McMahon (2009); Dynarski (2015) e Toutkoushian e Paulsen 

(2016). 
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No Brasil, além das universidades públicas gratuitas, inteiramente financiadas pelo 

contribuinte, existem duas modalidades principais de compartilhamento dos custos: o Programa 

Universidade para Todos (Prouni) e o Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). Ambos os 

programas atendem, de diferentes formas, a alunos matriculados em cursos de graduação em 

instituições privadas de ensino. 

O Programa Universidade para Todos (Prouni) tem como finalidade a concessão de bolsas 

de estudo integrais e parciais em cursos de graduação e sequenciais em instituições de ensino 

superior privadas. O programa oferece, em contrapartida, isenção de impostos às instituições 

que aderem ao programa. É voltado para estudantes que completaram o ensino médio na rede 

pública ou em escola particular – desde que na condição de bolsista integral - com renda familiar 

per capita máxima de 3 salários mínimos (MEC, 2018).  

O Fies é o principal programa federal de crédito educativo atualmente existente no Brasil. 

Criado ao final dos anos 1990, o programa passou por várias alterações desde então. Trata-se 

de um fundo contábil, destinado à concessão de financiamento a estudantes matriculados em 

instituições privadas e em cursos superiores com avaliação positiva nos processos conduzidos 

pelo Ministério da Educação (BRASIL, 2001). 

Desde 2010, em razão de alterações nos requisitos de elegibilidade, o programa cresceu 

significativamente, chegando a 1,8 milhão de contratos em utilização em 2015. No entanto, há 

indícios de que as condições que permitiram o crescimento acentuado do Fies podem vir a 

comprometer seu futuro3. Segundo o Tribunal de Contas da União (TCU), “as análises de 

auditoria permitiram identificar riscos para a continuidade do programa, considerando-se os 

índices de inadimplência e o descompasso entre as fontes de financiamento e as despesas de 

manutenção do programa” (BRASIL, 2016a).   

Tendo em vista a atual situação do Fies e as alterações pelas quais o programa já passou 

e ainda deverá passar, acreditamos que o debate sobre a política de crédito educativo no Brasil 

                                                 

3  http://www.valor.com.br/brasil/4847516/mec-deve-apresentar-novas-regras-do-fies-ate-7-de-fevereiro. Acesso 

em: 15/03/2017.  

http://www.valor.com.br/brasil/4847516/mec-deve-apresentar-novas-regras-do-fies-ate-7-de-fevereiro
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pode se beneficiar de uma análise comparada. Nesse trabalho, serão analisadas as políticas de 

crédito educativo no Brasil, nos Estados Unidos e na Austrália. Para realizar tal análise, duas 

categorias foram enfatizadas: a focalização do público-alvo e a sustentabilidade financeira 

desses programas. O objetivo do trabalho é extrair lições dos modelos norte-americano e 

australiano que possam ser úteis ao aprimoramento da focalização e da sustentabilidade do Fies. 

Para atingir esse objetivo, o presente trabalho está dividido em 5 seções, além desta 

introdução. As duas primeiras seções trazem uma revisão da literatura sobre crédito educativo 

e apresentam o método escolhido para empreender a comparação internacional. Em seguida, no 

capítulo 4, apresentamos o programa de crédito educativo no Brasil, o Fies. Aqui se discute 

suas principais características, com foco nos critérios de elegibilidade (focalização) do 

programa e nos indicadores de sustentabilidade financeira. Nos capítulos 5 e 6, desenvolvemos 

a mesma abordagem, desta vez para Estados Unidos e Austrália, respectivamente. Ao longo do 

trabalho tivemos a preocupação em manter, sempre que possível, certo paralelismo entre os três 

capítulos, de modo a facilitar a compreensão por parte do leitor sobre o funcionamento de cada 

programa e seus principais desafios. Por fim, o capítulo 7, última parte deste trabalho, apresenta 

os resultados encontrados e conclui a dissertação.  
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2 Revisão da Literatura: Financiamento ao Ensino Superior 

O objetivo dessa seção é apresentar a literatura sobre o tema do financiamento ao ensino 

superior. As características gerais dessa política, bem como sua razão de existir, serão discutidas 

adiante. Em seguida, dissertaremos sobre o debate acerca da sustentabilidade financeira dos 

programas de crédito educativo e dos seus mecanismos de segmentação do público alvo, ou 

seja, a focalização.  

2.1  Compartilhamento de Custos no Financiamento do Ensino Superior: 

por que o crédito educativo é importante? 

Um questionamento relevante no estudo da educação superior é quem deve financiá-la. 

Uma possível resposta a essa pergunta é: cada parte que se beneficiar da educação superior deve 

arcar com parcela dos custos (TOUTKOUSHIAN; PAULSEN, 2016, p. 227).  

Assumindo que a educação superior traga, a um só tempo, benefícios sociais e individuais, 

autores como Eicher e Chevaillier (2002, p. 75) afirmam que a melhor orientação para um 

sistema ótimo de financiamento do ensino superior é que ele tenha fontes mistas de recursos, 

ou seja, recursos públicos e privados. Por um lado, a participação de pais e estudantes nos custos 

do ensino superior se justifica em razão de: eficiência (pessoas tenderiam a valorizar mais 

aquilo que pagam para receber), equidade (evita que o contribuinte médio subsidie os estudos 

dos indivíduos mais ricos na sociedade) e necessidade (redução dos gastos públicos) 

(JOHNSTONE, 2006, p. 5). Por outro, a participação pública se justificaria com base na 

existência de falhas de mercado. 

Como defendido por muitos economistas (VISCUSI; VERNON; HARRINGTON, 2005), 

nas situações em que o mercado sozinho não consegue alcançar uma alocação social ótima dos 

bens e dos recursos na economia, existe uma falha de mercado. Esse argumento é, geralmente, 

utilizado para políticas de oferta de educação superior, já que não apenas os estudantes se 

beneficiam da educação superior, mas toda a sociedade ao seu redor – ou seja, existiriam 

externalidades positivas decorrentes do investimento em educação. Assim, o mercado livre 

tenderia a ofertar uma quantidade de graduados abaixo do ótimo desejado.  
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Dynarski (2015, p. 4) é uma das que defendem esse argumento. Segundo a autora, como 

os estudantes não conseguem apresentar colaterais (eles não podem entregar seu trabalho futuro 

em troca de um empréstimo), um bom negócio deixaria de ser feito caso não houvesse o Estado. 

Tal situação configuraria uma falha de mercado. O financiamento estudantil, enquanto política 

pública, corrige essa falha do mercado de capitais. A consequência disso é que a maioria dos 

países, em maior ou menor grau, possuem mecanismos de financiamento do ensino superior. 

Há, assim, fundamentos que, em teoria, justificam a intervenção governamental no 

mercado de educação superior, de modo a oferecer incentivos financeiros que reduzam os 

custos do ensino superior para os interessados e/ou diminuam os efeitos negativos causados 

pela presença de informações assimétricas no mercado (TOUTKOUSHIAN; PAULSEN, 2016). 

As respostas oferecidas pela literatura para essa questão, contudo, não são definitivas. Como 

destaca Barr (1998, p. 180), dado que existe uma dificuldade intrínseca em se medir os 

benefícios externos da educação superior, a decisão a respeito de quanto o governo deve 

subsidiar o ensino superior e sobre a melhor forma de fazê-lo é, no limite, uma questão política.  

Segundo Johnstone (2006, p. 9), existem várias formas de o governo intervir nesse 

mercado e suportar os custos da educação superior, sendo que as mais usuais são: universidades 

públicas gratuitas; subsídio direto para gastos com alimentação, moradia, transporte, etc.; 

dedução dos gastos com educação superior no imposto de renda; subsídios na forma de bolsa 

de estudo (parcial ou integral); e subsídio governamental direto ou indireto por meio de 

programas governamentais de financiamento estudantil. O enfoque deste trabalho é na última 

categoria: programas governamentais de financiamento estudantil, também chamados de 

programas de crédito educativo. 

Os sistemas de crédito educativo são concebidos pelos formuladores de política pública 

como uma forma de ajudar os estudantes a cursarem o ensino superior, nas situações em que, 

no momento da matrícula, eles não tenham condições financeiras de arcar com os custos 

decorrentes desta etapa. Como vimos, trata-se de uma forma de superar as falhas de mercado e 

permitir que estudantes invistam em seu próprio potencial de rendimentos futuro (CHAPMAN; 

RYAN, 2005, p. 5).  
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Contudo, o argumento para existência de crédito educativo não se limita a correção de 

falhas de mercado. Para Téllez (2008, p. 130), a origem das políticas governamentais de crédito 

educativo parte do reconhecimento de que o investimento em educação, além de um 

instrumento para correção de falhas de mercado, é uma das melhores maneiras de promover 

inclusão social e equidade. Nas duas seções a seguir, abordaremos de que maneira a literatura 

entende as questões da sustentabilidade financeira e da focalização nos programas de crédito 

educativo.  

 A sustentabilidade dos programas de crédito educativo 

Segundo Albrecht e Ziderman (1992, p. 358), o principal objetivo de uma política de 

crédito educativo é permitir que o estudante compartilhe com o governo os custos decorrentes 

do ensino superior, por meio do pagamento com seu salário futuro. Assim, um bom indicador 

da eficiência e da eficácia financeira dessa política é a taxa de recuperação do empréstimo. Um 

programa ineficiente, em que o governo recupera pouco daquilo que empresta, significa que o 

governo central continua arcando, quase que exclusivamente, com parte significativa dos custos 

da educação superior. A esta recuperação do empréstimo - associada à capacidade de o fundo 

ser sustentável e não depender exclusivamente de recursos públicos - chamamos 

sustentabilidade financeira.  

Autores como Albrecht e Ziderman (1992, p. 360) e Johnstone e Marcucci (2007, p. 2) 

afirmam que o problema da sustentabilidade é mais grave nos países em desenvolvimento, onde 

o crédito educativo tende a ser altamente subsidiado, em razão da diferença entre a taxa que 

remunera títulos públicos e as taxas de juros incidentes no financiamento estudantil. Não 

obstante o subsídio estatal, esses programas sofrem ainda com elevadas taxas de inadimplência. 

Por essa razão, há casos de programas de crédito estudantil mais dispendiosos do que bolsas de 

estudos a fundo perdido.  

Albrecht e Ziderman (1992) afirmam que, para reduzir a necessidade de intervenção 

governamental (nos casos em que o ônus recai majoritariamente sobre o governo central) e 

aumentar a cobertura do programa de financiamento estudantil, são necessárias reformas e 

melhorias em alguns pontos do desenho do programa. Três pontos cruciais determinam quão 

bem um programa funcionará: (i) segmentação do público-alvo; (ii) redução dos subsídios 
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(levando em consideração que isso aumentará o encargo da dívida para o estudante) e (iii) 

redução da evasão. 

Johnstone (2006, p. 11), por sua vez, elenca critérios distintos para garantir que um 

programa de crédito educativo seja financeiramente sustentável e tenha êxito. Os critérios são 

(i) disponibilidade ampla e em escala; (ii) baseado em necessidades financeiras (means-tested); 

(iii) minimamente subsidiado; (iv) capacidade de recuperar parte do investimento realizado; (v) 

envolvimento com o mercado de capitais privado. 

Lochner e Monge-Naranjo (2015, p. 81), em exercício similar, também listam três 

princípios que deveriam ser a base de um programa de crédito educativo eficiente. Esses 

princípios estabelecem a necessidade de se definir bem o público-alvo, aumentar a confiança 

do empréstimo por meio de seguros contra momentos de baixa renda e reduzir o risco moral 

inerente a este tipo de transação. A redução do risco moral busca evitar que o estudante altere 

seu comportamento depois de conseguir o financiamento, ou seja, que assuma riscos, como 

adiar a entrada no mercado de trabalho ou fazer escolhas profissionais mais incertas, que não 

assumiria se estivesse pagando a mensalidade com recursos próprios. O problema do risco 

moral tende a ser mais frequente em programas de crédito educativo cujo modelo de 

amortização é um percentual da renda do graduado. Esse tipo de empréstimo denomina-se 

empréstimo contingente à renda e será abordado de maneira mais detalhada no capítulo 6.  

Para Salmi (1999, p. 14), melhorar a eficiência e viabilidade financeira de um programa 

de financiamento estudantil, enquanto se busca ampliar sua cobertura, é um desafio. Apesar do 

desempenho ruim de alguns dos modelos existentes, a experiência do Banco Mundial em apoiar 

programas de crédito educativo revela que existe a possibilidade de os programas serem 

financeiramente sustentáveis se forem respeitadas algumas condições básicas, como: critérios 

de elegibilidade transparentes, garantindo que qualquer subsídio seja voltado a estudantes 

merecedores (acadêmica ou socialmente); supervisão estreita do desempenho acadêmico dos 

beneficiários dos empréstimos estudantis; política de taxas de juro e de subsídios 

cuidadosamente concebidos para garantir a sustentabilidade do programa; e mecanismos 

eficientes de recolhimento da amortização. 
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Há quem defenda, ainda, que o aspecto mais importante da sustentabilidade financeira é 

a forma como os juros são cobrados, uma vez que este aspecto é central para o equilíbrio entre 

o fluxo de caixa do programa e o endividamento justo do aluno. Quanto maior a diferença entre 

os juros do empréstimo e a taxa básica de juros da economia (que representa o custo de 

financiamento do próprio governo), maior o subsídio implícito no contrato de empréstimo. 

Entretanto, uma taxa de juros muito alta eleva a chance de inadimplência (default). Assim, para 

que um programa de crédito educativo tenha êxito não basta simplesmente aumentar a taxa de 

juros, é necessário redesenhar o formato da amortização de modo que o graduado consiga 

efetuar os pagamentos.  

Alguns países (Austrália, Tailândia, Nova Zelândia, Inglaterra, Hungria, Holanda e 

Coreia do Sul) adotaram amortização contingente à renda futura em programas de crédito 

educativo, em que o valor da amortização da dívida fica atrelado aos rendimentos do graduado 

(NASCIMENTO, 2016, p. 19). Nas situações em que há um aumento salarial, sua parcela de 

amortização aumentará na mesma proporção e vice-versa. Embora esse mecanismo seja 

desejável do ponto de vista da equidade e da eficiência, a falta de informação confiável sobre 

os rendimentos da população nem sempre permite que esse esquema seja implementado. Nesses 

casos, segundo Albrecht e Ziderman (1992, p. 363) uma solução adequada é criar um modelo 

em que o valor do pagamento seja menor no início do período de amortização e aumente ao 

longo do tempo, já que evidências demonstram que os rendimentos de um indivíduo são 

positivamente correlacionados a sua idade, ou seja, com o passar do tempo, as pessoas adquirem 

maior capacidade de pagamento. 

Observa-se que não há consenso na literatura sobre como estabelecer um programa 

sustentável de concessão de financiamento estudantil. No entanto, para a maioria dos autores 

mencionados acima alguns indicadores podem definir sua sustentabilidade, como: subsídio 

implícito; taxa de recuperação do empréstimo; taxa de inadimplência e focalização ou 

segmentação do público alvo. Pela relevância do critério de focalização, ele será analisado 

separadamente neste e nos próximos capítulos. 

 Focalização 
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Além da sustentabilidade financeira, outras características são cruciais para o sucesso de 

um programa de crédito educativo. Para Pessoa e Botelho (2014, p. 3), os fatores determinantes 

são: (i) a garantia de padrões mínimos na relação custo-qualidade da educação fornecida; e (ii) 

a capacidade de o programa identificar os alunos com real necessidade de auxílio, ou seja, 

aqueles que, na ausência do programa, não cursariam o ensino superior. Trata-se de dois tipos 

de segmentação. O primeiro tipo refere-se às instituições que os alunos beneficiários do crédito 

educativo podem cursar. Já o segundo tipo é o que denominamos segmentação do público-alvo 

ou focalização, que é a segunda categoria da análise comparativa desenvolvida neste trabalho.  

Para Albrecht e Ziderman (1992, p. 372), os principais critérios de segmentação são: 

renda, meritocracia e áreas prioritárias (casos em que o benefício é concedido preferencialmente 

a estudantes que escolham áreas do conhecimento consideradas estratégicas, como saúde, 

docência, etc.).  

Estudos apontam a importância de focalizar as políticas públicas à população que mais 

necessita do auxílio, que geralmente são os mais pobres. Para Sen (1992, p.11), “the more 

accurate a subsidy in fact is in reaching the poor, the less the wastage, and the less it costs to 

achieve the desired objective”. Tendo em vista a dificuldade de se conceder o benefício 

exclusivamente pelo valor da renda declarada, Tekleselassie e Johnstone (2004, p. 151) 

sugerem que outros indicadores sejam usados como proxys no momento de se decidir quem 

será beneficiário ou não da política. Os indicadores são: raça, etnia, educação dos pais, tipo de 

trabalho, tipo de escola onde estudou no ensino médio, etc. Além disso, para que esse tipo de 

segmentação seja efetivo, sobretudo em países em desenvolvimento, é fundamental existir um 

sistema de verificação aleatória dos beneficiários da política, de modo que os gestores públicos 

saibam se estão, de fato, atendendo o público-alvo delimitado para o programa. E, por fim, deve 

existir a previsão de sanções para os casos de descumprimentos das regras estipuladas.  

A efetiva segmentação do público-alvo, em um programa de financiamento estudantil, 

deve ser capaz de prever os potenciais riscos que comprometam a continuidade da política. Um 

desses riscos é a incapacidade de o estudante quitar a dívida contraída. Com frequência, jornais 
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e revistas4 contam histórias de graduados que, após tomarem empréstimos para pagar o curso 

superior, estão com uma dívida exorbitante e com dificuldade de remanejá-la. Portanto, a 

política pública deve possuir condições mínimas de conhecer o perfil do estudante beneficiário 

e mitigar dificuldades de pagamento e outros obstáculos que comprometam o programa e as 

finanças pessoais do estudante. 

Outro ponto central, a ser abordado futuramente, são os modelos que demonstram quais 

características dos estudantes tomadores de empréstimo e das instituições de ensino predizem 

as chances de o aluno se tornar inadimplente (DYNARSKI, 1994; VOLKWEIN et al., 1998). 

De maneira geral, esses estudos apontam que condições demográficas, histórico familiar, o tipo 

de instituição de educação superior frequentada e o curso escolhido podem funcionar como 

preditores de uma possível inadimplência do financiamento.  

Esses estudos fornecem um insumo fundamental para repensar o modelo de focalização 

dos programas de crédito educativo, de forma a aumentar a probabilidade de que alcancem 

simultaneamente dois complexos objetivos: conceder o benefício àqueles que necessitam do 

financiamento (que, em geral, são famílias de menor nível socioeconômico) e assegurar sua 

sustentabilidade e, consequentemente, sua continuidade. 

  

                                                 

4 Disponível em: <http://www.bbc.com/portuguese/geral-37090687> e <https://veja.abril.com.br/educacao/fies-

um-pesadelo-para-o-aluno-e-uma-farra-para-as-universidades/>. Acesso em: 09/01/2017. 

http://www.bbc.com/portuguese/geral-37090687
https://veja.abril.com.br/educacao/fies-um-pesadelo-para-o-aluno-e-uma-farra-para-as-universidades/
https://veja.abril.com.br/educacao/fies-um-pesadelo-para-o-aluno-e-uma-farra-para-as-universidades/
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3 Metodologia 

Para analisar adequadamente os sistemas de crédito educativo no Brasil, na Austrália e 

nos EUA, deve-se levar em conta as diferentes dimensões daquilo que se busca analisar. As 

principais categorias que procuramos entender, neste trabalho, são: segmentação do público 

alvo e sustentabilidade do programa. 

A importância de comparar o Fies com outros sistemas de crédito educativo justifica-se 

pela elevada participação das instituições privadas de ensino superior brasileiro. Enquanto essa 

participação não chega a 30% nos EUA e na Austrália, no Brasil o percentual ultrapassa os 70%, 

conforme demonstra a Figura 1. Tendo em vista o atual quadro orçamentário do País, é pouco 

provável que haja uma expansão do número de instituições públicas de ensino superior5. Assim 

sendo, nos parece seguro supor que, nos próximos anos, o modelo continuará 

predominantemente privado. Por essa razão, é fundamental que os programas governamentais 

de acesso ao ensino superior privado consigam alcançar a parcela da população que mais 

necessita de suporte governamental e garantir a sustentabilidade financeira desses programas. 

Figura 1 – Percentual de estudantes matriculados no ensino superior por tipo de instituição (2015) 

 
Ano de referência 2014 
Fonte: (OECD, 2017b). Elaboração própria.  

                                                 

5  Disponível em: https://brasil.elpais.com/brasil/2015/05/15/politica/1431726549_628469.html; 

http://ciencia.estadao.com.br/blogs/herton-escobar/sem-dinheiro-universidades-federais-vivem-situacao-de-

vulnerabilidade-extrema-diz-reitor-da-ufmg/; <https://g1.globo.com/rio-de-janeiro/noticia/reitor-afirma-que-

situacao-da-uerj-e-dramatica-e-aviltante.ghtml>. Acesso em: 20/10/2017. 
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http://ciencia.estadao.com.br/blogs/herton-escobar/sem-dinheiro-universidades-federais-vivem-situacao-de-vulnerabilidade-extrema-diz-reitor-da-ufmg/
http://ciencia.estadao.com.br/blogs/herton-escobar/sem-dinheiro-universidades-federais-vivem-situacao-de-vulnerabilidade-extrema-diz-reitor-da-ufmg/
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O Fies, ainda que apresente problemas de gestão e de desenho, conforme será apresentado 

no Capítulo 4, dificilmente será descontinuado. É imperativo, contudo, sua reestruturação rumo 

à maior sustentabilidade financeira e ao atendimento àqueles que mais necessitam do 

empréstimo governamental. Várias são as abordagens possíveis para se pensar em um melhor 

desenho para o programa. Neste estudo, optamos pelo método comparativo. Depois de 

apresentados os três sistemas, analisaremos a possibilidade de extrair lições válidas dos 

modelos australiano e norte-americano. 

A escolha desses países se deu em razão do tamanho de seus sistemas de crédito educativo. 

Conforme apresentado no gráfico abaixo, boa parte da população universitária nesses países 

utiliza algum tipo de financiamento governamental. No Brasil, considerando o total de 

estudantes matriculados no ensino superior, o Fies tem uma cobertura de aproximadamente 

27%6. Nos Estados Unidos e Austrália, esse número ultrapassa os 50%. 

Figura 2 – Distribuição de suporte financeiro a estudantes do ensino superior (2015/2016) 

 
* Dados de 2014/2015 

** Com base em dados do ano letivo 2011/12 combinados com 2013/14. As estimativas referentes aos empréstimos 

públicos podem incluir também estudantes que recebem também empréstimos privados. 

Fonte: (OECD, 2017b) 

O Brasil, apesar de não ser membro da OCDE, é considerado key partner, assim como 

China, Índia, África do Sul e Indonésia, podendo participar de Comitês da OCDE e de inúmeros 

grupos de trabalho. Dentre os países analisados pelo bloco (OECD, 2017a), o Brasil faz parte 

                                                 

6 Em 2015, haviam 6,6 milhões de estudantes matriculados no ensino superior presencial (INEP, 2016). Nesse 

mesmo ano, o estoque de contratos em utilização do Fies era de 1,8 milhões (BRASIL, 2016a). 
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da minoria que não cobra anuidade em instituições públicas de ensino superior. Austrália e 

Estados Unidos, por sua vez, estão no grupo de países que cobram anuidade (tuition fee, no 

caso norte-americano) ou contribuição (contribution, na Austrália) nas instituições de ensino 

superior públicas e privadas. Em ambos os países, as anuidades cobradas pelas instituições 

privadas tendem a ser mais elevadas que nas públicas. EUA e Austrália se classificam ainda, 

também segundo a OCDE (OECD, 2017b), como países de elevados custos de programas de 

graduação, em que o valor anual de uma graduação excede U$ 4.000 por estudante. Além disso, 

nesses países, pelo menos 80% dos estudantes do ensino superior recebem algum tipo de ajuda 

do governo federal, por meio de bolsas ou financiamento. Tendo em vista estas características 

e outras que serão apresentadas ao longo do trabalho, a seleção desses países pareceu adequada 

para um debate sobre formas de aprimorar o Fies.  

Para empreender essa comparação, foram analisados documentos oficiais de governo e a 

literatura acadêmica sobre o tema, de acordo com a disponibilidade de materiais para cada 

sistema. O objetivo da pesquisa era destacar as características que a literatura aponta como 

potencial fator de sucesso ou de fracasso para o bom desempenho da política pública de 

financiamento estudantil em cada um desses países. Nossa expectativa é que, a partir da 

experiência da Austrália e dos EUA, pudéssemos conhecer possíveis ajustes que contribuam 

para a melhor focalização do Fies e para sua sustentabilidade financeira. 

A metodologia da análise comparada é uma ferramenta tradicional nas ciências sociais e 

busca ressaltar as diferenças e similaridades entre fenômenos ou fatos (GIL, 2002). Sabe-se que 

os estudos comparados de políticas públicas ou programas em outros países requerem certa 

ponderação: na análise de cada um dos programas, é necessária a clareza de que as escolhas 

feitas no momento de elaboração das políticas impõem restrições, em boa medida, ao seu 

próprio desenvolvimento futuro. Assim, o modelo da dependência da trajetória (path 

dependence) “rejeita o postulado de que as mesmas forças gerarão os mesmos resultados em 

diferentes lugares” (HALL; TAYLOR, 1996, p. 941). Por essa razão, antes de analisar os 

programas de crédito educativo em cada capítulo, será apresentado uma breve contextualização 

da educação superior em cada um dos países em análise. 
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Para Lijphart (1971), a análise comparada é um método básico – além do experimental, 

do estatístico e do estudo de caso – que estabelece proposições empíricas gerais e ajuda na 

descoberta de relações empíricas entre variáveis. Os principais problemas desse método são: a 

grande quantidade de variáveis e o pequeno número de casos (small N). Enquanto o primeiro 

problema é comum a praticamente qualquer pesquisa em ciências sociais, o último se aplica 

particularmente ao método comparativo. Segundo o autor, umas das formas de se mitigar esse 

problema e maximizar a comparabilidade é analisar os países diacronicamente, ou seja, 

compreender o desenvolvimento do fenômeno ao longo do tempo. Como o número de casos 

analisados neste trabalho é reduzido, traçamos a evolução dos programas em cada um dos três 

países. Outra forma de mitigar o small N é definir categorias-chave de análise, evitando que a 

imensa quantidade de variáveis impeça a descoberta de uma relação controlada. Para evitar esse 

problema, delimitamos as categorias de comparação em: mecanismos de focalização do 

público-alvo e sustentabilidade financeira.  

Conforme definição de Mahoney e Rueschemeyer (2003), a metodologia comparada 

busca compreender e identificar conjuntos específicos de casos que tenham semelhanças o 

suficiente para poderem ser comparados entre si. O que se almeja não é obter um conhecimento 

universal, mas fatores críticos de sucesso que fazem com que determinadas políticas tenham 

resultados melhores em um contexto do que em outro. Outra vantagem dessa metodologia é 

que, ao utilizar um pequeno número de casos, a pesquisa comparativa permite que seja feita 

uma profunda análise entre a teoria, a prática e os aspectos históricos da política em análise. 

Henry (1973) explica que as análises de sistemas educacionais estrangeiros viabilizam 

reformas no sistema doméstico de cada País. O mesmo autor afirma que todos os esforços de 

compreender outros sistemas educacionais se justificam pela possibilidade do ganho que tal 

observação representa. Um estudo comparativo dos sistemas educacionais deve sempre 

começar com os fenômenos desses sistemas, como organização do ensino superior, legislação, 

estatísticas educacionais. Hilker (1964, p. 225) afirma que o processo de comparação prevê três 

passos: a descrição do fenômeno; a explicação analítica de forças subjacentes; e, por fim, a 

comparação de fato. O terceiro passo é, certamente, o mais importante e o que demanda maior 

acurácia e detalhamento.  
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Neste trabalho, optamos por apresentar os três sistemas de financiamento estudantil, 

começando pelo caso brasileiro. Uma vez apresentados os três modelos, o capítulo final conclui 

o trabalho, apontando os aspectos da experiência internacional que podem auxiliar o 

aprimoramento da política de crédito educativo no Brasil.  
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4 Crédito educativo no Brasil 

O objetivo desse capítulo é apresentar o programa de crédito educativo atualmente 

existente no País, o Fies. Além disso, serão abordados os desafios do programa em termos da 

segmentação do seu público-alvo e de sua sustentabilidade financeira. Para empreender tal 

análise, será primeiramente apresentado um breve panorama do ensino superior, em seguida a 

história do crédito educativo no Brasil e, então, o Fies. Os próximos dois capítulos, que 

abordarão os sistemas de crédito educativo nos Estados Unidos e na Austrália, seguirão 

estrutura semelhante. 

4.1  Panorama da educação superior 

A escolaridade em nível superior da população brasileira é baixa, mesmo quando 

comparada a outros países da América Latina. Em que pese a expansão do número de matrículas 

nos últimos anos - de 2,6 milhões, em 2000, para 8 milhões em 20157 -, o Brasil ainda figura 

como um dos países com o percentual mais baixo de adultos que concluíram a educação 

superior, entre os países membros e não-membros da Organização para Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico (OCDE)8. Apenas 15% da população entre 25 e 64 anos tem o 

ensino superior completo, enquanto a média dos países da OCDE é 37% (OECD, 2017b). 

Mesmo quando o Brasil é comparado a outros países da região ou países de IDH semelhante ao 

brasileiro, como o caso da Turquia9, a taxa de escolaridade de nível superior no País permanece 

baixa. 

Um segundo aspecto importante do ensino superior brasileiro é o fato de que boa parte 

das matrículas em cursos de graduação está no setor privado, o que significa que o estudante 

deve pagar pelo curso na instituição de ensino. Segundo dados da OCDE (OECD, 2017a), 

                                                 

7  Matrículas presenciais e a distância. Sinopse da Educação Superior 2000 e 2010. Disponível em: 

<http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior>. Acesso em: 19/02/2017.  

8 A título de esclarecimento, o grupo de países membros da OCDE abarca países considerados emergentes, como 

México, Turquia, Chile.  

9 Em 2016, o percentual de adultos, entre 25 e 64 anos, que concluíram o ensino superior foi de 19% na Turquia 

(OECD, 2017b). 

http://portal.inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior
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dentre os países analisados, na América Latina o único país com percentual de matrículas no 

ensino superior privado mais elevado que o Brasil (aproximadamente 70%), é Chile, que possui 

80% das matrículas do ensino superior da graduação em instituições de ensino privadas.  

Ambas as características - baixa escolaridade em nível superior e elevado número de 

matrículas na rede privada - reforçam a ideia de que um sistema confiável de empréstimo 

estudantil é fundamental para garantir que o estudante acesse o ensino superior, contribuindo, 

assim, para o aumento da escolaridade da população brasileira. A seguir serão apresentadas as 

principais características das instituições de ensino superior no Brasil e as matrículas e o perfil 

dos estudantes.  

 Características das instituições de ensino superior no Brasil 

As Instituições de Ensino Superior (IES) brasileiras podem ser públicas ou privadas. As 

instituições públicas de ensino são mantidas pelo Poder Público, na forma federal, estadual ou 

municipal. Diferentemente do que ocorre nos EUA e na Austrália, essas instituições são 

financiadas integralmente pelo Estado e não cobram matrícula ou mensalidade 10 . Já as 

instituições privadas são administradas por pessoas físicas ou jurídicas de direito privado, com 

ou sem fins lucrativos. Atualmente, 87,5% das IES do País são instituições privadas (INEP, 

2016).  

O setor das IES privadas com fins lucrativos cresceu significativamente nos últimos anos, 

tendo alcançado em 2015 uma receita líquida de U$ 10 bilhões, tornando-se o décimo 

componente do PIB brasileiro (KNOBEL; VERHINE, 2017, p. 24). Atualmente, um conjunto 

de quatro 11  instituições de ensino respondem por aproximadamente 20% do mercado de 

matrículas presenciais do ensino superior privado12. O valor de mercado de alguns desses 

                                                 

10 Segundo a Constituição Federal de 1988, a gratuidade do ensino superior público não se aplica às instituições 

educacionais oficiais criadas por lei estadual ou municipal e existentes antes da CF/88, que não sejam total ou 

preponderantemente mantidas com recursos públicos (BRASIL, 2016b). 

11 Kroton Educacional, Estácio Participações, Anima (GAEC Educação) e Ser Educacional. 

12  Fonte: sítios eletrônicos das entidades educacionais, relacionamento com investidores. Disponíveis em: < 

http://ri.sereducacional.com/sereducacional/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=47918&conta=28&id=24987

5>;<http://ri.kroton.com.br/kroton2010/web/default_pt.asp?idioma=0&conta=28>; 

http://ri.sereducacional.com/sereducacional/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=47918&conta=28&id=249875
http://ri.sereducacional.com/sereducacional/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&tipo=47918&conta=28&id=249875
http://ri.kroton.com.br/kroton2010/web/default_pt.asp?idioma=0&conta=28
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grupos educacionais ultrapassou o valor de renomadas empresas brasileiras, como GOL e 

Gerdau. Acredita-se que parte do crescimento econômico dessas instituições foi, entre outros 

motivos, em razão do aumento do número de estudantes do Fies entre 2010 e 201413.  

As instituições de ensino superior privadas sem fins lucrativos são de três tipos: 

comunitárias, que incluem em sua entidade mantenedora representantes da comunidade; 

confessionais, que atendem à determinada orientação confessional; e filantrópicas, que prestam 

serviços à população, em caráter complementar às atividades do Estado (BRASIL, 1996).  

Em relação à autonomia, as IES no Brasil, podem ser classificadas em três tipos: 

universidades, centro universitário e faculdades. Universidades são instituições acadêmicas que 

ofertam diferentes cursos e programas e contam com uma produção acadêmica 

institucionalizada. Além disso, devem atender requisitos mínimos de titulação acadêmica (um 

terço de mestres e doutores) e carga de trabalho do corpo docente (um terço em regime integral). 

A universidade é autônoma para criar cursos e sedes acadêmicas e administrativas, emitir 

diplomas, fixar currículos e número de vagas, firmar contratos, acordos e convênios, desde que 

respeitadas as legislações vigentes e a norma constitucional (BRASIL, 1996, 2017a) 

Os Centros Universitários também são pluridisciplinares, têm autonomia para criar, 

organizar e extinguir, em sua sede, cursos e programas de educação superior. O que os 

diferencia das Universidades é que não possuem o requisito da pesquisa institucionalizada 

(BRASIL, 1996). 

Já o termo Faculdade pode ter dois sentidos distintos. O primeiro é o de uma IES sem 

autonomia para conferir títulos e diplomas, o que deve ser feito por uma Universidade. O 

segundo sentido se refere à unidade orgânica dentro da universidade - por exemplo, a Faculdade 

de Educação da Universidade de Brasília.  

                                                 

<http://www.estacioparticipacoes.com.br/estacio2010/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=30230>. 

<http://ri.animaeducacao.com.br/anima/web/default_pt.asp?idioma=0&conta=28>. Acesso em: 15/11/2017. 

13 Para mais detalhes, ver Corbucci; Kubota; Meira (2016a) e Knobel e Verhine (2017). 

http://www.estacioparticipacoes.com.br/estacio2010/web/conteudo_pt.asp?idioma=0&conta=28&tipo=30230
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Outra distinção que se faz necessária para compreensão do sistema de crédito educativo 

no Brasil é a diferença entre mantenedora e mantida. Mantenedora é a pessoa jurídica que provê 

os recursos necessários ao funcionamento da instituição de ensino e a representa legalmente. Já 

a mantida é a IES que realiza a oferta da educação superior (BRASIL, 2007). 

 Matrículas e perfil dos alunos 

Em 2015, o Brasil tinha 6,6 milhões de estudantes matriculados em cursos presenciais da 

graduação. Desse total, 71,5% estavam em instituições privadas de ensino, 18% em instituições 

federais e o restante em IES estaduais e municipais. Nesse mesmo ano, o número de matrículas 

em curso de graduação à distância foi de 1,3 milhão, sendo 90,7% das matrículas provenientes 

da rede privada (INEP, 2016). 

Quanto ao grau acadêmico, os cursos de nível superior podem ser de três tipos: bacharel, 

licenciado e tecnólogo. Bacharelado é um tipo de curso generalista, de formação científica ou 

humanística, permitindo que o bacharel desenvolva competências em uma área específica do 

conhecimento para exercer atividade profissional, acadêmica ou cultural. A licenciatura permite 

ao diplomado trabalhar como professor na educação básica. Já o grau de tecnólogo confere 

formação em áreas científicas e tecnológicas, competências necessárias para atuar em áreas 

profissionais específicas (BRASIL, 2017a). Em 2015, o percentual de matrículas presenciais 

em cursos de bacharel, licenciado e tecnólogo foi 77%, 14% e 9%, respectivamente (INEP, 

2016).  

Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (Pnad/IBGE), a taxa 

bruta de matrícula no Ensino Superior, no Brasil, é de 34,6% e a taxa líquida é de 18,1%14. 

Como apresentado na introdução desse trabalho, o PNE estabelece como uma de suas vinte 

metas que o País “deverá elevar a taxa bruta de matrícula na educação superior para 50% e a 

                                                 

14 A taxa bruta de matrícula é o número total de matrículas no ensino superior em relação à população de 18 a 24 

anos. Já a taxa líquida, se refere à população de 18 a 24 anos matriculada no ensino superior. Os dados constam 

do portal “Todos pela Educação”, disponível em: <http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/12-ensino-

superior>. Acessado em 03/02/2017.  

http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/12-ensino-superior
http://www.observatoriodopne.org.br/metas-pne/12-ensino-superior


35 

 

taxa líquida para 33% da população de 18 a 24 anos, assegurada a qualidade da oferta e 

expansão para, pelo menos, 40% das novas matrículas, no segmento público” (BRASIL, 2014).  

Em razão do baixo acesso à educação superior, a diferença salarial entre trabalhadores 

que possuem diploma de ensino superior e os que concluíram a etapa básica da educação é 

expressiva15. Dados da OCDE (OECD, 2017b) mostram que, no Brasil, indivíduos com idade 

entre 25 e 64 anos que tenham diploma de educação superior ganham em média 150% a mais 

que os trabalhadores que têm apenas o ensino médio. Esse valor é mais do que o dobro da média 

da OCDE, de 56%. Logo, o prêmio pago ao diploma de ensino superior no Brasil é um dos mais 

elevados do mundo (PESSOA; BOTELHO, 2014, p. 20).  

4.2  Histórico do crédito educativo no Brasil 

A participação do setor privado no total de matrículas do Ensino Superior passou a ser 

majoritária a partir da década de 1970, e assim permaneceu nas décadas seguintes, conforme 

apresentado na tabela abaixo. Essa expansão foi viabilizada pelo aumento de alunos que 

concluíram as etapas de ensino anteriores, pelo crescimento econômico acelerado e pela 

expansão do mercado de trabalho (CORBUCCI; KUBOTA; MEIRA, 2016b, p. 8). 

Tabela 1 - Evolução das matrículas em cursos de graduação presenciais, segundo a natureza institucional 

– Brasil (1960 – 2010) 

 
Fonte: Inep/MEC Elaboração: CORBUCCI; KUBOTA; MEIRA, 2016b, p. 8 

Tendo em vista o aumento da participação das instituições de ensino superior privadas na 

educação superior brasileira, a partir dos anos 1970, e a dificuldade de boa parte da população 

em acessar esses estabelecimentos, o governo federal criou, em 1975, o Programa de Crédito 

                                                 

15 Para discussão sobre diferenciais de salário do ensino superior na última década, ver Menezes-Filho (2012). 

Matrículas Total (%) Matrículas Total (%)

1960 59.624 55,9% 47.067 44,1% 106.691

1970 210.613 49,5% 214.865 50,5% 425.478

1980 492.232 35,7% 885.054 64,3% 1.377.286

1990 578.625 37,6% 961.455 62,4% 1.540.080

2000 887.026 32,9% 1.807.219 67,1% 2.694.245

2010 1.461.696 26,8% 3.987.424 73,2% 5.449.120

Pública Privada
Ano Total
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Educativo (também chamado de CREDUC). O CREDUC, ao longo de sua operacionalização, 

beneficiou mais de 870.000 estudantes e tinha como objetivo “conceder empréstimos a 

estudantes para pagamento de suas anuidades escolares e/ou para custeio de despesas de 

manutenção, obedecidos os critérios de prioridade que vierem a ser fixados pelo Ministério da 

Educação e Cultura” (BRASIL, 1976).   

Na primeira fase, o CREDUC funcionou com recursos da Caixa Econômica Federal 

(CEF), do Banco do Brasil (BB) e de outros bancos comerciais. Em 1983, sua forma de custeio 

foi alterada, e os recursos passaram a ser providos pelo orçamento do Ministério da Educação 

e pelas loterias, previstas para aplicação do Fundo de Assistência Social (FAS). A Caixa 

Econômica Federal operava como único agente do programa. A institucionalização por lei 

aconteceu apenas com a promulgação da Lei no 8.436, de 25 de junho de 1992 (NASCIMENTO, 

2016, p. 29). A Portaria MEC nº 202/1993 estabeleceu que a supervisão do Programa de Crédito 

Educativo seria de responsabilidade do Ministério da Educação, por meio da Secretaria de 

Educação Superior (BRASIL, 1993). O programa foi descontinuado em 1997, em razão da 

inexistência de mecanismos adequados de correção dos débitos pela inflação, da falta de 

recursos e da alta taxa de inadimplência que, nesse ano, alcançou 83% (QUEIROZ, 2015, p. 45; 

(BRASIL, 2016a). 

A seguir apresentaremos um breve histórico do Fies e suas principais alterações desde 

sua criação até 2016. De modo a facilitar a compreensão dos diferentes períodos e mudanças 

pelas quais o programa passou, classificamos o Fies da seguinte maneira: consolidação da 

política de crédito educativo, flexibilização excessiva e ajustes estruturais. Nota-se que cada 

uma das fases coincide com um momento da economia e da situação fiscal brasileiras. O 

desenho do Fies foi, em larga medida, um reflexo da política econômica vigente no País. 

 Fase I: Consolidação da Política de Crédito Educativo (1999 a 2009) 

A primeira fase do Fies vai desde sua criação, em 1999, até 2009. Esse é um período em 

que existe uma clara preocupação com as contas públicas e com o equilíbrio fiscal. O 

crescimento do programa, portanto, se dá de forma controlada e sustentada, tendo, na realidade, 

diminuído o número de contratos concedidos de 65 mil em 2002 para 32 mil em 2009 (CAIXA 

ECONÔMICA FEDERAL, 2002, p. 10; BRASIL, 2016a). Uma hipótese para tal redução foi a 
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criação do ProUni em 2004. A seguir apresentaremos as principais características do Fies no 

período e as bases legais que deram suporte ao desenho vigente nessa fase.  

Como visto na seção anterior, o CREDUC foi descontinuado ao final dos anos 1990. O 

Fundo de Financiamento Estudantil16 (Fies) surge, portanto, para substituir o CREDUC, com o 

objetivo que fosse autofinanciável, ao contrário do que ocorreu com seu antecessor 

(CORBUCCI; KUBOTA; MEIRA, 2016b, p. 9).  

Criado pela Medida Provisória (MP) nº 1.827/1999, o Fundo se transformou em lei dois 

anos depois, com a promulgação da Lei no 10.260/2001, também conhecida como “Lei do Fies”. 

Segundo o dispositivo legal, o Fies é um fundo de natureza contábil, destinado à concessão de 

financiamento a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e 

com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. O programa 

também é voltado para estudantes matriculados em cursos da educação profissional e 

tecnológica, bem como em programas de mestrado e doutorado com avaliação positiva, desde 

que haja disponibilidade de recursos (BRASIL, 2001). Cabe mencionar que, até hoje, foram 

concedidos financiamentos apenas para cursos de graduação. 

A Lei no 10.260/2001 estabelecia que o Fies poderia financiar, no máximo, 70% do valor 

do curso, condição que valeu até 2004. Em 2005, esse valor foi fixado em 50%. Dois anos 

depois, o limite foi novamente alterado, dessa vez para 100% (Lei no 11.552/2007). Essa mesma 

Lei trouxe duas novidades: avaliação positiva no Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinaes) para que o curso fosse financiado pelo Fies e o prazo de carência, antes 

inexistente, de seis meses (GOMES; ET AL., 2017). 

Em 2008, foi promulgada a Portaria Normativa nº 02/2008, definindo que estudantes com 

bolsa de 50% no Prouni poderiam custear a diferença da mensalidade com recursos do Fies 

(QUEIROZ, 2015, p. 46). 

                                                 

16 O Fies foi denominado “Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior” até a Lei no 12.513/2011, 

quando foi alterado para Fundo de Financiamento Estudantil, permanecendo assim até os dias de hoje (GOMES; 

ET AL, 2017).  
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A Resolução Bacen nº 3.415/2006 estabeleceu que a taxa de juros do Fies seria 

equivalente a 3,5% a.a. para os cursos de licenciatura, pedagogia, normal superior e cursos 

superiores de tecnologia; e 6,5% a.a. para os demais cursos. Até então, os juros eram de 9% a.a. 

Essa nova taxa de juros se manteve até 2010, quando as características foram significativamente 

alteradas.  

A expansão do Fies na Fase I ocorreu de forma controlada, levando inclusive à redução 

do número de financiamentos no período. No entanto, algumas alterações ocorridas nessa fase 

apontavam para um afrouxamento gradual das regras. O aumento do limite de financiamento 

em 100%, a criação do prazo de carência e a redução dos juros eram indícios de que os critérios 

de concessão e as condições de pagamentos passariam por uma grande mudança, flexibilizando 

o acesso e as condições de amortização do Fies. 

 Fase II: Flexibilização excessiva (2010 a 2014) 

A Fase II foi caracterizada pelo afrouxamento das regras de concessão do financiamento, 

bem como pelo aumento das facilidades de pagamento do empréstimo, como menor taxa de 

juros e maior prazo para amortização. Tal período se inicia ao final de 2009 e continua até 2014, 

época em que se viu o uso intenso de políticas anticíclicas e política fiscal com forte viés 

expansionista pelo governo federal. No que concerne ao Fies, uma das primeiras mudanças 

desse período foi bastante significativa: a Resolução nº 3.777/2009, do Banco Central, reduziu 

a taxa de juros do Fies para 3,5% para todos os cursos, em um momento em que a taxa Selic 

era 9,25% a.a.17. 

Além disso, a Lei nº 11.941/2009 ampliou o período de carência de seis para os atuais 

dezoito meses. Tal extensão do prazo de carência possibilitou a redução da inadimplência dos 

beneficiários do Fies entre 2008 e 2009 (GOMES; ET AL., 2017, p. 199). 

Em 2009, outra importante mudança ocorreu. A Lei nº 12.087/2009 criou o Fundo de 

Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC). O novo dispositivo legal permitiu ao 

                                                 

17  Sobre taxa de juros do período, ver <https://www.bcb.gov.br/Pec/Copom/Port/taxaSelic.asp>. Acesso em: 

15/11/2017.  
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governo federal garantir parte do risco, no limite de R$ 4 bilhões, em operações de crédito 

educativo (BRASIL, 2009). Regulamentado pelo Decreto nº 7.338/2010, o FGEDUC viabilizou 

uma contínua expansão das operações de crédito estudantil a partir de 2011. Após sua 

regulamentação, tornou-se possível a concessão do benefício ao estudante sem que fosse 

necessário apresentar aval ou fiança, reduzindo substancialmente o risco das instituições 

privadas na concessão de crédito estudantil para quem não tivesse condições de apresentar 

garantias (BOTELHO; PESSOA, 2016, p. 47). As características desse dispositivo serão 

aprofundadas na seção 4.3.2. 

Em 2010, as características do programa bem como seus critérios de elegibilidade foram 

mais uma vez alteradas por meio da Lei nº 12.202/2010. A Lei estabelecia, entre outras coisas, 

i) que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) seria o agente operador e 

administrador dos ativos e passivos; e ii) professores da educação básica na rede pública, 

graduados em licenciatura, e médicos dos programas de saúde da família, que atuassem em 

regiões com carência de pessoal, poderiam abater, mensalmente, 1% do saldo devedor do Fies.  

Essa mesma Lei determinava que as despesas do Fies com os agentes financeiros (Banco 

do Brasil e Caixa Econômica Federal) seriam no valor de até 2% a.a. calculado sobre o saldo 

devedor dos financiamentos concedidos, ponderados pela taxa de adimplência. Isto é, os bancos 

públicos seriam remunerados em até 2% do saldo devedor do empréstimo. 

Outra alteração estrutural nesse período foi a flexibilização quanto à inscrição dos 

estudantes. Enquanto antes havia um processo seletivo em período estabelecido por portaria do 

MEC, após a Portaria Normativa nº 10/2010, as inscrições passaram a ser efetuadas 

exclusivamente pela internet, em qualquer período do ano, por meio do Sistema Informatizado 

do Fies (Sisfies). Essa foi outra mudança que contribuiu para o aumento vertiginoso do 

contingente de estudantes financiados pelo Fies (TACHIBANA; MENEZES FILHO; 

KOMATSU, 2015, p. 29). A mesma Portaria determinava que, para fins de solicitação de 

financiamento ao Fies, seria exigido do estudante a participação no Exame Nacional do Ensino 

Médio (Enem) de 2010 ou posterior.  

As mudanças trazidas pela Lei 12.202/2010, combinadas com as inovações trazidas pela 

Resolução Bacen nº 3.842/2010 - que fixou a taxa de juros do Fies em 3,4% a.a. para todos os 
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cursos de graduação - e pelo Decreto nº 7.790/2012 - que estipulou um prazo de amortização 

de três vezes a duração do curso, acrescido de 12 meses - definiram as principais características 

do programa no período de 2010 a 2015. 

Tendo em vista a flexibilização das regras do Fies, o número de contratos firmados em 

2010 saiu de 76.039 para 732.593 em 2014 (BRASIL, 2016, p. 10). No entanto, esse dado, 

analisado isoladamente, pouco informa sobre a expansão do acesso ao ensino superior. Como 

será visto na seção de focalização, mesmo com requisitos abrangentes de concessão e condições 

favoráveis de pagamento, as matrículas em instituições privadas de ensino superior tiveram um 

crescimento aquém do esperado. Ao final da segunda fase, e também em razão da dificuldade 

orçamentária-financeira de se manter o programa com o desenho de 2010-2014, o Fies foi 

alterado mais uma vez. 

 Fase III: Ajustes Estruturais (2015 a 2018) 

Em 2015, tem início, no País, um período de ajustes fiscais e contenção dos gastos 

públicos. Nesse contexto, mais uma vez, o Fies passa por importantes mudanças. Essas 

mudanças ocorreram com o objetivo de adequar as receitas disponíveis com os cortes 

orçamentários de 2015. As restrições fiscais que levaram ao redesenho do Fies tiveram como 

principal consequência a redução imediata da oferta de novos contratos de financiamento. Se, 

em 2014, haviam sido firmados 733 mil novos contratos, em 2015, foram firmados apenas 287 

mil, uma redução de 61% em relação ao ano anterior (CORBUCCI; KUBOTA; MEIRA, 2016a, 

p. 43).  

O gráfico abaixo apresenta o número de financiamentos concedidos ano a ano em cada 

uma das fases do Fies. Chama a atenção o crescimento vertiginoso entre 2010 e 2014, bem 

como a queda na fase seguinte. A Fase III continua vigente, no entanto utilizamos os dados de 

2016, no gráfico abaixo, já que as informações para o segundo semestre de 2017 não estavam 

disponíveis no momento de elaboração deste capítulo. 

Figura 3 – Financiamentos do Fies concedidos entre 2002 e 2016 (em milhares) 
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Fonte e elaboração: Elaboração própria com base em Caixa Econômica Federal, 2002; Brasil, 2016a; 

Fnde, 2017) 

As principais alterações normativas dessa Fase ocorreram logo no início de 2015. A 

Portaria Normativa no 08/2015 alterou os parâmetros para o ingresso dos estudantes, passando 

a exigir nota mínima de 450 pontos na média do Enem, além de nota diferente de zero na 

redação.  

Outra alteração foi a instituição de critérios de qualidade para as vagas ofertadas. Passou-

se a priorizar oferta de curso com conceitos de qualidade 4 e 5 no Sinaes. Até então, se exigia 

apenas que o curso tivesse avaliação positiva, ou seja, nota maior ou igual a 3.  

Além disso, foram priorizados cursos das regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (exceto 

o Distrito Federal). O objetivo da medida era contribuir na correção das desigualdades regionais 

existentes no Brasil. Houve ainda enfoque em cursos das áreas de saúde, de formação de 

professores e de engenharias, com o objetivo de suprir a oferta de profissionais em áreas 

consideradas estratégicas para o desenvolvimento econômico e social do País (TACHIBANA; 

MENEZES FILHO; KOMATSU, 2015, p. 31). 

As inovações acima foram no sentido de garantir que alunos com melhor desempenho 

acadêmico acessassem o ensino superior pelo Fies, nos cursos mais bem avaliados, nas regiões 

de maior interesse e em carreiras estratégicas para o desenvolvimento nacional. Além das 

mudanças nos critérios de elegibilidade, fixou-se o teto da renda familiar mensal bruta per 

capita de dois e meio salários mínimos. Esse dispositivo foi posteriormente alterado pela 

Portaria Normativa no 16/2016, que estabeleceu renda familiar mensal bruta per capita de até 
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três salários mínimos. Com a Resolução BACEN no 4.432/2015, a taxa de juros retornou ao 

patamar de 6,5% a.a. 

Em 2016, a Lei 13.366/2016 estabeleceu que parte dos custos do Fies seriam 

compartilhados com as instituições de ensino superior. A remuneração dos agentes financeiros 

em 2% sobre o valor dos encargos educacionais passou a ser custeada pelas IES. Até então, 

essas despesas eram arcadas exclusivamente pelo FNDE. 

Apresenta-se a seguir um quadro-resumo com as principais características do Fies em 

cada fase18. 

Tabela 2 – Quadro-resumo das principais características do Fies entre 1999 e 2017 

 
(a) O financiamento não poderia ser concedido ao estudante cujo percentual de comprometimento da renda 

familiar mensal bruta per capita fosse inferior a 20%. 

(b) O comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita deveria ser superior a 20%. 

Fonte: Elaboração própria com base em MPOG (2015).  

                                                 

18 2017, a Lei do Fies foi mais uma vez alterada de forma estrutural, desta vez pela Medida Provisória nº 785, de 

2017. As mudanças estabelecidas pela MP só passarão a valer para o processo seletivo do 1o semestre de 2018. 

Como as alterações trazidas pela Medida Provisória estavam em discussão no Congresso Nacional durante a 

elaboração desta pesquisa, o desenho do Fies, nos moldes de 2017, não será objeto de análise neste estudo. 
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Como se nota pelo quadro acima, o programa passou por mudanças nas condições de 

pagamento e nos critérios de elegibilidade desde sua criação nos anos 1990. Neste trabalho, 

optamos por analisar o programa com as características do período entre 2010 e 2017.  

Tal escolha se justifica por três razões. Primeiramente, foi nessa etapa que o número de 

participantes do programa cresceu exponencialmente: os financiamentos concedidos pelo Fies 

aumentaram em mais de 2.000%. 

Em segundo lugar, pelo impacto dessa expansão no orçamento público do governo federal. 

Dos quase 2 milhões de estudantes que ingressaram no programa neste período, 68% o fizeram 

entre 2013 e 2014. Considerando que 83% dos beneficiários cursaram cursos de grau 

bacharelado ou licenciatura, cuja duração média é de 4 anos, é razoável supor que os usuários 

do Fies deste período ainda não começaram a amortizar suas dívidas. Acredita-se, portanto, que 

ainda estão por vir os impactos nas contas públicas devidos às mudanças introduzidas no 

período entre 2010 e 2014, tal como é apontado no relatório de auditoria do TCU (BRASIL, 

2016, p. 49): “Espera-se que, a partir de 2017, inicie a fase de amortização dos contratos 

assinados após 2010. Não obstante, não há garantia de que a chegada dos contratos assinados 

entre 2010 e 2015 à fase de amortização alterará o quadro (de inadimplência) atualmente 

observado”. 

Por fim, as alterações trazidas pela reformulação de 2015 restringiram o universo de 

elegíveis ao programa, elevaram a taxa de juros e reduziram a possibilidade de financiar o valor 

integral do curso. Estas mudanças mitigaram duas fragilidades do desenho anterior do Fies: a 

questão da focalização, ao definir que o interessado, para obter o financiamento, deveria possuir 

renda de até 3 salários mínimos per capita; e a sustentabilidade financeira, ao aumentar a 

parcela de contrapartida do aluno no pagamento da mensalidade do curso escolhido. Como as 

questões de focalização e sustentabilidade são centrais neste trabalho, optamos por discutir o 

Fies-2015 e suas principais consequências para o acesso dos estudantes ao financiamento.  

4.3  Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) 

 Características Operacionais 
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Entre 1999 e 2010, a Caixa Econômica Federal foi o agente operador e financeiro, 

responsável pela administração dos ativos e passivos do fundo, bem como pela concessão e 

manutenção dos financiamentos. Em 2010, a gestão do Fies passou a ser do Ministério da 

Educação, na qualidade de formulador da política de oferta de financiamento e de supervisor 

da execução das operações do Fundo, e do FNDE, no papel de agente operador e de 

administrador dos ativos e passivos (BRASIL, 2016a). 

Operacionalização do Fies 

O financiamento, por meio do Fies, se divide em três etapas: utilização, carência e 

amortização. A utilização é o período em que o estudante está de fato matriculado em um curso; 

o período de carência é aquele em que o estudante já concluiu o ensino superior, mas ainda não 

iniciou a amortização. A fase da amortização é quando se inicia o pagamento das parcelas do 

financiamento.  

No período de utilização, o Tesouro Nacional é responsável por arcar com as despesas 

educacionais dos alunos nas IES até o término do curso. Em contrapartida aos pagamentos, é 

registrado um crédito do Tesouro Nacional junto a cada estudante. Essa dívida é acrescida dos 

juros contratualmente definidos (BRASIL, 2016, p. 29). Nesta fase, o estudante paga, a cada 

três meses, o valor máximo de R$ 50,00 para contratos assinados até o 1º semestre de 2015 ou   

R$ 150,00, para contratos firmado a partir de então. As taxas de juros efetivas, para contratos 

firmados entre 2010 e 2014, eram de 3,4% a.a., ou 6,5% ao ano para os contratos a partir de 

2015. 

Ao término do curso, começa o período de carência, nessa etapa as parcelas do 

empréstimo ainda não são exigíveis pelo Tesouro, permanecendo o acréscimo dos juros 

contratuais. Na fase de carência, o estudante também paga, a cada três meses, o valor máximo 

de R$ 150,00, referente ao pagamento de juros incidentes sobre o financiamento. Após a 

carência, inicia-se o período de amortização da dívida, com pagamento de parcelas mensais e 

correção do saldo da dívida de acordo com os juros pactuados. Os juros incidem sobre o 

financiamento durante essas três fases (TACHIBANA; MENEZES FILHO; KOMATSU, 2015, 

p. 28) 
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Em relação à operacionalização do Fies, existem três naturezas de dispêndios do 

programa: (i) pagamento das mensalidades estudantis; (ii) pagamento às instituições financeiras 

que administram as carteiras de financiamentos (BB S/A e CEF); e (iii) aportes a serem feitos 

ao FGEDUC. As rubricas destinadas a suportar esses dispêndios constam do Orçamento Geral 

da União (OGU) (BRASIL, 2016, p. 9) 

O pagamento às IES é feito por meio da Secretaria do Tesouro Nacional. De forma 

simplificada, o processo ocorre da seguinte maneira: (i) o FNDE solicita à Secretaria do 

Tesouro Nacional a emissão de títulos públicos do tipo Certificados Financeiros do Tesouro – 

Série E e faz o repasse às IES; (ii) as instituições de ensino utilizam esses títulos públicos para 

pagar dívidas previdenciárias (contribuições sociais do INSS) e tributárias federais; (iii) caso 

haja sobra de títulos após a quitação das dívidas tributárias e previdenciárias, o FNDE faz a 

recompra.  

As despesas com a concessão do financiamento não impactam diretamente o resultado 

primário, pois são consideradas despesas financeiras. Isso ocorre porque o impacto da 

concessão do Fies na dívida líquida do setor público é nulo, já que cada desembolso com o 

custo das mensalidades corresponde à criação de um ativo para a União, representado pelos 

direitos creditórios acumulados junto aos alunos e que serão amortizados ao longo do tempo. 

No entanto, caso o beneficiário do Fies deixe de pagar a dívida, haverá impacto primário nas 

contas públicas em decorrência da redução do valor global desses ativos, aumentando a dívida 

líquida da União (BRASIL, 2016, p. 29). 

Além da despesa mensal com o pagamento das prestações às IES, a União arca ainda com 

o pagamento às instituições financeiras que administram as carteiras de financiamentos do Fies, 

atualmente o Banco do Brasil e a Caixa Econômica Federal. A Portaria MEC 505/2010 

estabelece que o FNDE pagará mensalmente ao agente financeiro de 1,5% a 2% a.a.19 (BRASIL, 

2010a). Diferentemente das despesas com concessão do financiamento, os desembolsos com a 

                                                 

19 Nos contratos que estiverem nos períodos de utilização e de carência, incidirá a taxa de 1,5% a.a. Já para os 

contratos que estiverem no período de amortização, a taxa será de 2% a.a. Conforme apresentado na seção 4.2.3, 

desde a Lei 13.366/2016, a responsabilidade pelo pagamento dos agentes financeiros é das instituições de ensino. 
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remuneração dos bancos são gastos correntes, o que impacta diretamente o resultado primário 

das contas públicas.  

Por fim, tem-se os aportes feitos ao FGEDUC que, por sua relevância e complexidade, 

serão abordados na seção 4.3.2. 

Recursos do Fies 

Segundo a Lei 10.260/2001, as receitas do Fies, até 2017, tinham as seguintes fontes: 

i. Dotações orçamentárias consignadas ao MEC; 

ii. 30% da renda líquida dos concursos de prognósticos administrados pela Caixa Econômica 

Federal, bem como a totalidade dos recursos de premiação que não foram procurados pelos 

contemplados dentro do prazo de prescrição; 

iii. Encargos e sanções cobrados no financiamento concedido pelo CREDUC; 

iv. Rendimento de aplicações financeiras sobre suas disponibilidades; 

v. Receitas patrimoniais e outras receitas. 

A s previstas na Lei 10.260/2001. 

Tabela 3 apresenta as receitas próprias do Fies entre 2010 e 2015 para cada uma das fontes 

de recursos previstas na Lei 10.260/2001. 

Tabela 3 – Receitas próprias do Fies (valores em R$ mil) 

 
Fonte: FNDE/MEC Elaboração: (BRASIL, 2016, p. 49) 

A tabela acima apresenta as receitas próprias do Fies desde 2010. Pode-se dividir os 

recursos destinados ao Fies em dois grupos: o primeiro relativo a eventos externos ao programa 

(dotação orçamentária e renda de concursos de prognósticos) e o segundo referente a eventos 

Receitas – artigo 2º da Lei 10.260/2001 2010 2011 2012 2013 2014 2015

890.989 701.970 794.905 794.905 909.952 1.129.323

Juros 733.539 734.873 698.462 61.152 - 206.933

Amortização - 33.363 - 445.987 857.136 893.610

Outras multas e juros de 

mora
- - - - - 429

- - - - - -

246.740 309.720 173.337 29.247 67.935 116.894

- - - - - -

1.791 1.760 1.721 827 1.621 1.155

1.873.059 1.781.686 1.668.425 1.332.118 1.836.644 2.348.344

30% da renda líquida dos concursos lotéricos + 

totalidade dos prêmios não procurados

Encargos e 

sanções cobrados 

nos financiamentos 

concedidos

Receitas patrimoniais

Outras receitas

Total

Encargos e sanções cobrados no 

financiamento concedido pelo CREDUC

Rendimento de aplicações financeiras sobre 

suas disponibilidades



47 

 

intrínsecos ao funcionamento do programa, como amortização de financiamentos e as sanções 

cobradas nos financiamentos concedidos. 

 O Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo 

O Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo (FGEDUC), criado pela Lei 

12.087/2009, e disciplinado pela Portaria Normativa nº 21/2010, funciona como um fundo 

garantidor de crédito de natureza privada, atuando como devedor solidário. Inicialmente o 

FGEDUC dispensava a apresentação de fiador para: estudantes de cursos de licenciatura; 

estudantes com renda familiar mensal de até 1,5 salário mínimo e bolsista parcial do Prouni 

(FNDE, 2017). A partir de 2014, com o advento da Portaria Normativa MEC nº 3/2014, ficou 

estabelecido que todos os alunos passariam a contar com o Fundo Garantidor, sem necessidade 

de apresentar fiador.  Atualmente, cerca de 70% da carteira do FIES é garantida pelo FGEDUC, 

sendo que o restante, 30%, é garantido por fiança convencional (BRASIL, 2017b). 

O patrimônio do FGEDUC é formado por aportes de seu único cotista, a União, e por 

recursos da Comissão de Concessão de Garantia (CCG). As mantenedoras pagam mensalmente 

para o FGEDUC, a título de Comissão de Concessão de Garantia, 6,25% sobre a parcela das 

operações de financiamento garantidas pelo FGEDUC (BRASIL, 2016, p. 35). O valor da CCG 

será debitado dos encargos educacionais pagos pelo FNDE às entidades mantenedoras de 

instituição de ensino, conforme as disposições do Termo de Adesão entre as partes, e repassado 

ao FGEDUC (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2017). Além da CCG, são receitas do Fundo: 

a integralização de cotas pela União; a remuneração de suas disponibilidades; os valores 

oriundos da recuperação de créditos das operações que foram garantidas e os valores referentes 

às devoluções de garantias honradas. 

O FGEDUC garantiu 80% do valor dos encargos educacionais devidos para os contratos 

firmados até 3 de abril de 2012 e 90% para os contratados a partir de 4 de abril de 2012. O risco 

sobre a parcela do financiamento não garantida é coberto pelo Fies e pela mantenedora, desde 

que tenha aderido ao FGEDUC (BANCO DO BRASIL, 2015).  

Segundo o Relatório de Administração do FGEDUC (BANCO DO BRASIL, 2015, p. 7): 

“com o advento da Portaria MEC nº 3, de 2014, que universalizou a garantia do FGEDUC 
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aos estudantes financiados pelo FIES, o Fundo não só se apresenta como importante 

ferramenta para superação daquela que, até a criação do FGEDUC, apresentava-se como a 

maior dificuldade dos estudantes para obtenção de financiamento estudantil, a apresentação 

de garantias, como também consolida seu importante papel de instrumento de viabilização de 

políticas públicas” (grifo nosso). O FGEDUC, portanto, permitiu forte expansão da concessão 

de benefícios do Fies, repassando o risco do agente operador para o Fundo. Isso ocorre porque 

o FGEDUC só é capaz de garantir 10% dos empréstimos, ou seja, a inadimplência considerada 

pelo Fundo é 10%. Trata-se de um valor claramente subestimado, considerando que a atual taxa 

de inadimplência do Fies é superior a 40%, como será apresentado adiante.  

Entre 2010 e 2014, a União realizou quatro aportes para integralização de cotas do 

FGEDUC, contabilizando um total de R$ 1,5 bilhão. Não obstante os aportes, tais recursos não 

foram suficientes para assegurar que a concessão de novos financiamentos pelo Fies atendesse 

ao disposto do estatuto do FGEDUC. O valor máximo garantido pelo Fundo limita-se a dez 

vezes o seu patrimônio. O Relatório de administração do FGEDUC afirma que, desde 2011, o 

Fundo vinha operando sem margem para conceder novas garantias. O que não impediu que o 

número de financiamentos expandisse, significativamente, entre 2010 e 2014 (BANCO DO 

BRASIL, 2015, p. 31). 

Diferentemente do que ocorre com as despesas do Fies no resultado primário e nominal, 

as despesas com agentes financeiros e FGEDUC constantes do OGU impactam diretamente o 

resultado primário. Como não geram ativos para a União, são consideradas despesas correntes 

no conceito da Lei 4.320/1964 (BRASIL, 2016, p. 29).  

 Carência, cobertura do financiamento, prazo e modalidades de 

amortização 

O período de carência do Fies é de dezoito meses contados a partir do mês imediatamente 

subsequente ao da conclusão do curso.  

Entre 2010 e 2014, eram passíveis de financiamento pelo Fies até 100% dos encargos 

educacionais cobrados dos estudantes por parte das instituições de ensino (BRASIL, 2010). Os 

limites financiáveis variavam entre 50% e 100% e dependiam do comprometimento da renda 

familiar combinados com os encargos educacionais cobrados dos estudantes (COMP). O 
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quadro abaixo traz os limites financiáveis estabelecidos por diferentes Portarias Normativas 

(PN) do Ministério da Educação: 

Tabela 4 - Cobertura do financiamento entre 2010 e 2014  
Limite Financiável 

Até 100% Até 75% Até 50% 

PN 10/2010 

1) estudantes matriculados em 

cursos de licenciatura;  

2) bolsista parcial do ProUni; 

3) estudantes com COMP ≥ 

60% 

1) estudantes com COMP 

≥ 40% e < 60% 

1) estudantes com COMP ≥ 20% 

e < 40% 

PN 7/2012 

1) estudantes matriculados em 

cursos de licenciatura; 

2) bolsista parcial do ProUni 

3) estudantes com COMP ≥ 

60%, com renda familiar bruta 

até 10 salários mínimos 

1) estudantes com COMP 

≥ 40% e < 60%, com 

renda familiar bruta até 15 

salários mínimos 

1) estudantes com COMP ≥ 20% 

e < 40%, com renda familiar 

bruta até 20 salários mínimos 

PN 14/2012 

1) estudantes matriculados em 

cursos de licenciatura; 

2) bolsista parcial do ProUni 

3) estudantes com COMP ≥ 

60%, com renda familiar bruta 

até 10 salários mínimos 

1) estudantes com COMP 

≥ 40% e < 60%, com 

renda familiar bruta até 10 

salários mínimos 

2) estudantes com COMP 

≥ 40%, com renda 

familiar bruta maior que 

10 e menor ou igual a 15 

salários mínimos 

1) estudantes com COMP ≥ 20% 

e < 40%, com renda familiar 

bruta até 10 salários mínimos. 

2) estudantes com COMP ≥ 20% 

e < 40%, com renda familiar 

bruta maior que 10 e menor ou 

igual a 15 salários mínimos 

3) estudantes com COMP ≥ 20%, 

com renda familiar bruta maior 

que 15 e menor ou igual a 20 

salários mínimos 

Fonte e elaboração: (BRASIL, 2016, p. 78) 

Como se nota, após a PN nº 14, de 2012, estudantes cuja renda familiar bruta fosse de 20 

salários mínimos e que comprometessem, pelo menos, 20% da renda familiar mensal bruta com 

encargos educacionais poderiam ser beneficiados com um financiamento de 50%. Já estudantes 

de cursos de licenciatura, independentemente de sua renda, poderiam obter um financiamento 

de 100%.  

Tais regras vigeram até o primeiro semestre de 2015, quando o público-alvo do programa 

ficou limitado a estudantes com renda familiar per capita de até 3 salários mínimos. Segundo 

dados do governo federal, o novo critério de renda seria mais adequado do que renda familiar 

bruta pois permitiria mediar a capacidade de coparticipação (parcela a ser paga pelo aluno). O 

percentual de financiamento passou a depender de uma alíquota fixa – diferente para cada uma 

das cinco faixas de renda - de comprometimento da renda per capita da família. Dessa forma, 

o valor a ser pago pelo aluno fica determinado a cada ano, respeitando a capacidade de 

pagamento de cada faixa salarial (MPOG, 2015).  
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A tabela abaixo apresenta a alíquota fixa, por faixa de renda, do comprometimento, assim 

como exemplos do percentual de financiamento para um curso de custo médio, com 

mensalidade de R$955, e um curso de medicina, com mensalidade de R$ 3.932. Nesse novo 

modelo, uma família com renda per capita de 0,5 salário mínimo, por exemplo, terá, um 

comprometimento mensal de renda com encargos educacionais de 15% (equivalente a R$ 

59,10), independentemente do curso. Assim, o aluno desta família obterá um financiamento de 

93,8% em um curso médio e 98,5% em um curso de medicina. Ou seja, os percentuais de 

financiamento, nesse modelo, são determinados a partir de alíquotas previamente definidas de 

comprometimento para cada faixa de renda (TACHIBANA; MENEZES FILHO; KOMATSU, 

2015, p. 32). 

Tabela 5 - Modelo de coparticipação implementado em 2015 

Renda familiar 

bruta per capita 

(RFB-PC) 

Comprometimento 

da RFB-PC (com 

encargos 

educacionais) 

Co-financiamento 

(parte a ser paga 

pelo aluno da 

faixa superior R$) 

% Financiamento 

Curso Médio* 

% Financiamento 

Medicina 

Até 0,5 SM 15% 59,1 93,8% 98,5% 

> 0,5 SM a 1 SM 21% 165,48 82,7% 95,8% 

> 1 SM a 1,5 SM 27% 319,14 66,6% 91,9% 

>1,5 SM a 2,0 SM 32% 504,32 47,2% 87,5% 

> 2,0 SM a 2,5 SM 38% 748,6 21,6% 81,0% 

* Considera o custo médio da mensalidade de R$ 955 

Fonte e elaboração: (MPOG, 2015) 

A modalidade de amortização padrão do Fies é a do tipo parcelas fixas mensais. Nessa 

modalidade, o saldo devedor é distribuído por um número preestabelecido de parcelas, 

calculadas de maneira a saldá-lo até o fim do período de amortização. O valor da parcela irá 

depender do valor de financiamento contratado, e não da situação financeira do mutuário na 

data de vencimento. No entanto, desde 2016, a Lei do Fies (alterada pela Lei 13.366/2016) 

estabelece que a amortização poderá ser feita por meio de desconto em folha de pagamento, 

desde que preservadas as garantias e as condições pactuadas originalmente, inclusive a dos 

fiadores. Até o presente momento, todos os empréstimos foram integralmente amortizados na 

modalidade parcelas fixas.  

4.4  Focalização 

Conforme apresentado na Tabela 2, os critérios para utilização do Fies, até 2014, eram: 



51 

 

i. Estar matriculado em cursos de graduação com avaliação positiva (3 ou mais) no Sinaes;  

ii. Ter realizado o Enem no ano anterior; 

iii. Renda familiar bruta de até 20 salários mínimos, cujo comprometimento da renda familiar 

mensal bruta per capita fosse superior a 20%. 

A partir do segundo semestre de 2015, eram elegíveis estudantes que cumulativamente 

atendessem às seguintes condições: 

i. Não tenham concluído curso superior; 

ii. Tenham participado do Enem a partir da edição de 2010 e obtido média aritmética das notas nas 

provas igual ou superior a quatrocentos e cinquenta pontos e nota na redação superior a zero; e 

iii. Renda familiar mensal bruta per capita de até três salários mínimos. 

Nota-se que, a partir de 2015, os critérios para acessar ao programa ficaram mais 

restritivos, sendo exigida tanto nota mínima no Enem quanto um teto de renda familiar. 

Dados do FNDE indicam que em 2016 o estoque de contratos do Fies chegou a 2,3 

milhões, sendo que 1,8 milhões estavam em fase utilização (BRASIL, 2016, p. 28). O que 

significa que, em 2016, os estudantes com mensalidades financiadas pelo Fies correspondiam 

a aproximadamente 27% do total de matrículas do ensino superior privado. 

Conforme apresenta o gráfico abaixo, houve crescimento exponencial dos contratos 

firmados sem que houvesse incremento, na mesma proporção, das matrículas no ensino superior 

privado. Assim, é razoável supor que parte dos estudantes que já estava matriculada no ensino 

superior, sem se valer do crédito estudantil, migrou para o Fies, possivelmente em razão da taxa 

de juros subsidiada, à época de 3,4%, e dos outros facilitadores do programa, como a 

possibilidade de financiar o valor integral do curso e com maior prazo de amortização. Com 

isso, nota-se que houve um deslocamento das matrículas pagas pelo estudante para contratos 

do Fies pagos pelas União. Esse fenômeno é denominado efeito crowding-out, termo utilizado 

nos casos em que o crédito educativo é concedido a quem teria como pagar pelo curso se não 

obtivesse o apoio governamental (NASCIMENTO, 2016, p. 13). 

Figura 4 – Efeito crowding-out das mudanças do Fies 
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Fonte: INEP/MEC Elaboração: (TESOURO NACIONAL, 2015, p. 8) 

O gráfico acima aponta algo que os dados da educação superior já antecipavam: ainda 

que o crescimento do número de beneficiários do Fies tenha sido expressivo, em torno de 960%, 

as matrículas do ensino superior cresceram 17% no período de 2010 a 2014 (INEP, 2016). 

Sabe-se que nesse período muitas IES estimulavam que seus estudantes tomassem o Fies, 

tendo em vista as vantagens de ter o governo federal como fonte de financiamento do 

empréstimo. Além das instituições de ensino20, especialistas em finanças pessoais ressaltavam 

os benefícios de se tomar um empréstimo pelo Fies mesmo para estudantes que tivessem 

condições de pagar os custos de uma mensalidade21.  

Assim, a segmentação do público alvo, no modelo apresentado, deixou de se restringir ao 

grupo de alunos que não tinham condições de arcar com os custos de seus estudos, para atingir 

também os estudantes que podiam pagar pela educação superior e pretendiam fazê-lo, mas que 

                                                 

20 Disponível em: <http://educacao.estadao.com.br/blogs/paulo-saldana/kroton-anhanguera-tira-de-site-texto-em-

que-dizia-que-fies-da-lucro-para-aluno/>. Acesso em: 23/10/2017. 

21 No link a seguir, uma conhecida jornalista de um dos principais canais de comunicação do País sugere que 

estudantes matriculados em IES privadas deveriam tomar um empréstimo pelo Fies e aplicar o que antes era gasto 

com mensalidade em investimentos como poupança e títulos do Tesouro Nacional. Disponível em: 

<http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/mara-luquet/2013/10/24/FIES-E-EXTREMAMENTE-

BARATO-E-CUSTA-APENAS-35-AO-ANO.htm>. Acesso em: 23/10/2017.  

http://educacao.estadao.com.br/blogs/paulo-saldana/kroton-anhanguera-tira-de-site-texto-em-que-dizia-que-fies-da-lucro-para-aluno/
http://educacao.estadao.com.br/blogs/paulo-saldana/kroton-anhanguera-tira-de-site-texto-em-que-dizia-que-fies-da-lucro-para-aluno/
http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/mara-luquet/2013/10/24/FIES-E-EXTREMAMENTE-BARATO-E-CUSTA-APENAS-35-AO-ANO.htm
http://cbn.globoradio.globo.com/comentaristas/mara-luquet/2013/10/24/FIES-E-EXTREMAMENTE-BARATO-E-CUSTA-APENAS-35-AO-ANO.htm
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optaram por se beneficiar da transferência de renda governamental (BOTELHO; PESSOA, 

2016, p. 48).  

No entanto, para Tachibana, Menezes Filho e Komatsu (2015, p. 36), o quadro 

apresentado não significa ausência de contribuição do Fies para elevação das matrículas. Ainda 

que o programa não tenha elevado o número das matrículas do ensino superior, é possível que 

tenha tido um efeito indireto de promover a educação superior e de oferecer ao estudante a 

possibilidade de se manter em um curso de graduação às expensas do Estado. Trata-se de uma 

hipótese que, contudo, precisaria se comprovar por meio de estudos empíricos.  

A focalização do programa é essencial para sua sustentabilidade. Botelho e Pessoa (2016, 

p. 51) calcularam que, enquanto cada ponto percentual de redução da inadimplência rende R$ 

91 milhões anuais (a valor presente), o aumento da focalização em um ponto percentual rende 

R$ 248 milhões anuais (na mesma métrica). Isso mostra que a focalização do desenho do 

programa para alunos necessitados é crucial para seu sucesso financeiro22. Tendo em vista o 

crescimento e a abrangência do programa, um dos principais desafios do atual desenho do Fies 

é a sua focalização. 

Como apresentado na seção 2.1.2 desse trabalho, Albrecht e Ziderman (1992) afirmam 

que os principais critérios de segmentação são: necessidade financeira, meritocracia e áreas 

prioritárias (casos em que o benefício é concedido preferencialmente a estudantes que escolham 

áreas do conhecimento consideradas estratégicas, como saúde, docência, etc.). A seguir iremos 

apresentar como a focalização do Fies ocorre para cada um desses critérios.  

 Necessidade financeira 

Pelas regras do programa até o final de 2014, eram elegíveis ao Fies os estudantes que 

tivessem concluído o Ensino Médio, cuja renda familiar bruta fosse de até 20 salários mínimos 

e que comprometessem com encargos educacionais pelo menos 20% da renda familiar mensal 

                                                 

22 Para mais detalhes sobre metodologia do cálculo, ver Botelho e Pessoa (2016). 
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bruta. Estes estudantes poderiam ter pelo menos 50% das despesas com o ensino superior 

financiadas pelo Fies. Como observado na  

Tabela 4, estudantes cuja renda familiar fosse de 10 ou de 15 salários mínimos também 

poderiam se beneficiar do programa. A figura a seguir apresenta a distribuição percentual por 

faixa de salário mínimo, em 2014. 

Figura 5 - Distribuição percentual de rendimento mensal familiar per capita (salário mínimo) (2014) 

 
Fonte: Elaboração própria com base em IBGE (2014) 

As informações acima estão medidas em renda familiar per capita, enquanto as 

exigências do Fies se referem à renda familiar bruta. Tendo em vista a incompatibilidade das 

duas informações, optamos por utilizar o tamanho médio da família brasileira, que em 2008 era 

de 3,3 indivíduos (IBGE, SIDRA, 2008). Considerando o tamanho das famílias, para uma faixa 

de renda de 20, 15 e 10 salários mínimos, a renda per capita seria de 6,06; 4,54 e 3,03 salários 

mínimos, respectivamente. 

Como se nota pela Figura 5, o rendimento mensal de 82,4% da população brasileira, em 

2014, foi de até 3 salários mínimos per capita. O Fies, nos moldes até 2015, incluía não apenas 

os estratos menos favorecidos da sociedade, mas permitia também que estudantes cujas famílias 

tivessem rendimentos entre 3,03 e 6,06 salários mínimos participassem do programa. Este 

cenário corrobora a informação contida na . 

Figura 4. Em razão da falta de focalização do Fies, uma parcela da população sem reais 

necessidades de financiamento foi atendida pela política de financiamento estudantil a juros 

subsidiados. 
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O Boletim de Avaliação de Políticas Públicas, da Secretaria do Tesouro Nacional, de 

2015, elaborou exercício similar. Segundo o documento, em 2013, os elegíveis ao 

financiamento do Fies representavam 98% da população brasileira com idade a partir de 17 

anos. Em 2015, depois da alteração das regras de concessão, passou-se a exigir que os 

beneficiários do Fies tivessem renda familiar per capita de até 2,5 salários mínimos e, 

posteriormente, 3 salários mínimos. Tal modificação ocorreu em razão da necessidade de criar 

condições para aumentar a demanda, face à redução do número de inscrições entre 2014 e 

2015 2324 . Não obstante o impacto da alteração, 86% da população maior de 17 anos se 

enquadrava na regra, o que já demonstraria um avanço maior, mas ainda insuficiente, em termos 

de focalização do programa25. A Figura 6 apresenta a distribuição populacional mencionada 

(TESOURO NACIONAL, 2015, p. 10). 

Figura 6 – Distribuição da população maior de 17 anos, segundo a renda familiar bruta mensal total e 

per capita em R$ (2013) 

 
Fonte: Pnad – IBGE, 2013. Elaboração: (TESOURO NACIONAL, 2015, p. 14) 

Como demonstra o gráfico acima, no caso brasileiro, o critério da renda auxilia na 

delimitação do público-alvo, mas não é suficiente. Para Nascimento (2016, p. 31), requisitos de 

                                                 

23 <http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-estuda-elevar-teto-de-renda-exigido-para-o-

fies,10000028392>. Acesso em: 18/09/2017. 

24  <http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2016/04/1761114-regras-dificultam-acesso-e-46-das-vagas-do-fies-

nao-sao-preenchidas.shtml>. Acesso em: 20/09/2017. 

25 Conforme elucidado na Tabela 2, além do critério de renda, o estudante deveria também ter obtido, pelo menos, 

450 pontos no Enem e ter nota diferente de zero na redação. Cabe mencionar, ainda, que a parcela dos jovens de 

17 anos que está matriculada ou concluiu o Ensino Médio não chega a 60%. Por essa razão, em relação à população 

total, a população apta a receber o financiamento estudantil, via Fies, é significativamente inferior a 86%.  

http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-estuda-elevar-teto-de-renda-exigido-para-o-fies,10000028392
http://educacao.estadao.com.br/noticias/geral,ministerio-estuda-elevar-teto-de-renda-exigido-para-o-fies,10000028392
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renda deveriam ser estabelecidos a partir de estudos que investigassem qual o patamar de corte 

que maximiza a participação de quem não poderia pagar as mensalidades e minimiza o efeito 

crowding out. Assim, outros critérios poderiam ser combinados de modo que o público-alvo do 

Fies fosse representado pela parcela da população que almeja ingressar no ensino superior, mas 

não tem condições de financiar a mensalidade em uma instituição de ensino privada com 

recursos próprios ou com financiamento privado (TESOURO NACIONAL, 2015, p. 14).  

 Mérito 

No tocante aos critérios de focalização com base em mérito, o FIES passou por três fases 

distintas: i) ausência de critérios (até 2010); ii) somente critérios relativos à instituição escolhida 

(de 2010 a 2014); iii) critérios relativos à instituição e ao desempenho do aluno no Enem (a 

partir de 2015). Entre 2010 e 2015, o programa passou a exigir do aluno que o curso de 

graduação escolhido tivesse avaliação positiva no Sinaes, ou seja, conceito maior ou igual a 3. 

Trata-se, contudo, de um critério pouco restritivo, pois em 2015, 85% dos cursos tinham 

conceito acima de 3.  

A partir de 2015, com a Portaria Normativa MEC no 08/2015, os critérios de seleção das 

vagas ofertadas no âmbito do Fies passaram a priorizar cursos que tivessem obtido conceito 5 

no Sinaes. As vagas ofertadas deveriam considerar os seguintes critérios: até 100% do número 

de vagas autorizadas para cursos com conceito 5; até 75% do número de vagas autorizadas para 

cursos de nota 4; até 50% do número de vagas autorizadas para cursos com conceito 3. Em 

2015, 69% dos cursos em instituições privadas tinham conceito 3; 15%, conceito 4 e apenas 

1% possuíam conceito 5, o mais elevado dos três. Como se nota, os critérios tornaram-se mais 

seletivos. Contudo, é importante enfatizar que se tratam de critérios de priorização, ou seja, não 

são restritivos. 

Outra alteração trazida pela Portaria foi a condição de nota mínima de 450 pontos no 

Enem e nota diferente de zero na redação. Até 2015, a única exigência era que o estudante 

tivesse feito o certame do ano anterior. Ressalta-se, contudo, que, assim como no caso da renda, 

os critérios acadêmicos tampouco conseguem estabelecer uma efetiva segmentação do público-

alvo.  
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Em análise dos microdados do Enem de 2015, dos 5,6 milhões de alunos que 

compareceram a todas as provas, aproximadamente 1,1 milhão, ou seja 19%, obteve média 

aritmética inferior a 450 pontos. Isto é, a nota mínima no Enem estabelecida como critério para 

acessar ao Fies permitiu que mais de 80% dos estudantes que realizaram o certame pudessem 

acessar o empréstimo.   

O exame desses microdados surpreende ainda mais ao evidenciar que a nota da redação 

se mostra como um critério praticamente inócuo. Dos estudantes que alcançaram a média de 

450 pontos, apenas 3,5 mil obtiveram zero na redação – ou seja, cerca de 0,06% dos alunos 

foram eliminados por esse critério. Nota-se, com isso, que o número de alunos impedidos de 

acessar o Fies pelo critério da nota na redação é insignificante. Na prática, essa restrição não 

possui qualquer efeito de focalização.  

Ainda que as atuais exigências de desempenho acadêmico do Fies não estejam 

efetivamente segmentando estudantes, acreditamos que tais parâmetros funcionam como uma 

tentativa, ainda que imperfeita, de selecionar alunos com conhecimentos mínimos e necessários 

para adentar o ensino superior. Por essa razão, requisitos mínimos como desempenho estudantil 

no Enem e nota no Sinaes deveriam ser mantidos ou mesmo ampliados.  

 Áreas prioritárias 

Há, ainda, uma importante discussão a respeito da priorização de determinadas áreas do 

conhecimento pelo Fies. De acordo com a Portaria Normativa MEC 10/2010, 

independentemente da renda familiar bruta e respeitada a disponibilidade orçamentária e 

financeira do Fies, os estudantes dos cursos de licenciatura poderiam ter financiamento de até 

100% do curso (BRASIL, 2010b).  

Além disso, como visto na seção 4.2.3, pelas regras vigentes em 2010, o Fies poderia 

abater, todo mês 1% do saldo devedor do estudante que fosse professor na rede pública de 

educação básica, graduado em licenciatura, ou médico integrante de equipe de saúde da família, 

com atuação em áreas e regiões com carência e dificuldade de retenção desse profissional. A 

Lei previa, ainda, que o estudante que estivesse em efetivo exercício na rede pública de 



58 

 

educação básica com jornada de, pelo menos, 20 horas semanais, por ocasião da matrícula no 

curso de licenciatura, teria direito a este abatimento desde o início do curso. 

Tais regras permaneceram em 2015. Nesse ano, a Portaria Normativa 13/2015 

estabeleceu que seriam priorizados os cursos das áreas de saúde, engenharia e licenciatura, 

Pedagogia e Normal Superior. Além disso, passaria a ser observada a relevância social por 

microrregiões 26 , demanda por financiamento estudantil 27  e Índice de Desenvolvimento 

Humano Municipal28. 

Consideramos que tais medidas são importantes e podem gerar grande impacto na busca 

por cursos ou localidades que não atraem quantidades suficientes de profissionais. Por essa 

razão, cabe ao governo federal, por meio da política pública de concessão de financiamento 

estudantil a juros subsidiados, fomentar esta demanda.  

4.5  Indicadores de sustentabilidade financeira do Fies 

Enquanto política pública que concede empréstimo estudantil para financiar o acesso ao 

ensino superior, espera-se que a manutenção do Fies não dependa exclusivamente dos recursos 

da União, mas também do pagamento dos financiamentos já concedidos. Para Fiani (2013, p. 

8), as regras básicas e gerais que definem um sistema político e econômico é o que se 

convencionou chamar de arranjos institucionais. O arranjo institucional do Fies deveria dividir 

o ônus financeiro do programa de acordo com a capacidade de cada agente envolvido em 

suportá-lo: Tesouro Nacional (poder público), estudantes beneficiados com o financiamento e 

as instituições de ensino privadas. Alguns estudos preliminares (TESOURO NACIONAL, 2015; 

                                                 

26 Microrregiões identificadas pelo IBGE a partir das informações geradas pela demanda por educação superior, 

calculada a partir de dados do Enem. 

27 Demanda por financiamento estudantil, calculada a partir de dados do FIES no ano de 2015. 

28 Índice de Desenvolvimento Humano Municipal – IDHM da microrregião, calculado a partir da média dos IDH–

Ms dos municípios que a compõem, conforme estudos desenvolvidos pelo Programa das Nações Unidas para o 

Desenvolvimento Brasil - Pnud – Brasil, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – Ipea e pela Fundação João 

Pinheiro, conforme detalhado no anexo I da Portaria Normativa 13/2015. 
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BRASIL, 2016) indicam uma excessiva e crescente dependência de recursos do Tesouro 

Nacional na manutenção e no funcionamento do Fies.  

Esses estudos indicam que a elevação dos gastos com o Fies, decorrente, em grande parte, 

da alteração de taxa de juros em 2010, tornou o programa menos sustentável. A corrosão do 

valor a ser recebido pelo governo, dado o diferencial entre a inflação e os juros cobrados, 

impossibilitou o caráter autofinanciável do programa (TACHIBANA; MENEZES FILHO; 

KOMATSU, 2015, p. 39). 

Dados do Tribunal de Contas da União também apontam que a expansão do programa 

entre 2010 e 2015 não ocorreu de forma planejada e transparente. Os riscos tampouco foram 

mitigados, o que afetou o equilíbrio das contas públicas, acarretando uma possível 

insustentabilidade do Fies para os próximos anos.  

Conforme apresentado pela Tabela 6, observa-se que, em 2010, o valor arrecadado pelo 

Fies foi superior ao valor pago, o que gerou um superávit de quase 1 bilhão de reais. A partir 

de 2011, a diferença entre o valor pago às IES e o arrecadado é cada vez maior. Chama a atenção 

ainda o fato de que as despesas com a concessão do Fies aumentaram em quinze vezes, enquanto 

a arrecadação cresceu apenas 25%. 

Tabela 6 – Fies: recursos arrecadados x valores pagos às IES (valores nominais em R$ mil) 

 
Fonte: Fnde Elaboração: (BRASIL, 2016, p. 48) 

Como já mencionado, as despesas com a concessão de financiamentos são consideradas 

despesas financeiras e não afetam o resultado primário das contas públicas. No entanto, esses 

desembolsos impactam o resultado nominal e contribuem para o aumento da dívida bruta, 

parâmetro também considerado nas análises de capacidade de solvência e na sustentabilidade 

Exercício  Pago (a) 

Pagamento de 

Restos a pagar 

(b)

Total Pago 

(c=a+b)

Arrecadado 

Fies (d)

Diferença 

(e=d-c)

2010 813.381             72.158               885.539             1.873.059          987.520                   

2011 1.523.767          311.589             1.835.356          1.781.686          (53.670)                   

2012 3.258.530          1.217.531          4.476.061          1.668.425          (2.807.636)              

2013 5.694.590          1.879.698          7.574.288          1.332.118          (6.242.170)              

2014 12.049.871        1.652.367          13.702.238        1.836.644          (11.865.594)            

2015 13.933.374        82.696               14.016.070        2.348.344          (11.667.726)            

TOTAL 37.273.513      5.216.039        42.489.552      10.840.276      (31.649.276)          
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do endividamento público (BRASIL, 2016, p. 30). Tem-se, assim, que apesar de o valor 

arrecadado ser crescente, o total pago pelo programa cresceu em uma proporção ainda maior. 

O artigo 1º § 1º da Lei de Responsabilidade Fiscal (LRF) (Lei Complementar 101/2000) 

estabelece que: 

“A responsabilidade na gestão fiscal pressupõe a ação planejada e 

transparente, em que se previnem riscos e corrigem desvios capazes de afetar 

o equilíbrio das contas públicas, mediante o cumprimento de metas de 

resultados entre receitas e despesas e a obediência a limites e condições no 

que tange a renúncia de receita, geração de despesas com pessoal, da 

seguridade social e outras, dívidas consolidada e mobiliária, operações de 

crédito, inclusive por antecipação de receita, concessão de garantia e inscrição 

em Restos a Pagar” (BRASIL, 2000, grifo nosso). 

Ao cotejar a LRF com a atual situação do programa, evidencia-se a necessidade de 

corrigir os desvios capazes de afetar o equilíbrio orçamentário do Fies. O próprio Ministério da 

Educação, na Exposição de Motivos à MP 785/2017, reconhece que, nos últimos anos, o modelo 

do Fies adotado pelo Governo Federal, além de não ter sido eficaz na ampliação do acesso ao 

ensino superior, tem suscitado diversas críticas quanto à sustentabilidade fiscal, ameaçando a 

continuidade da política (BRASIL, 2017b). 

Considerando o prazo médio de utilização do Fies de 8 semestres e o custo médio mensal 

por aluno, ao final de 2015, de R$ 964,56 (BRASIL, 2016, p. 45), para manter os contratos 

assinados entre 2013 e 2014 e que ainda estão em utilização, apenas em 2017, o Governo 

Federal deverá desembolsar cerca de R$ 12 bilhões, conforme tabela abaixo: 

Tabela 7 - Desembolso no ano de 2017 para manter os contratos assinados em 2013 e 2014 (valores em 

R$) 

Gastos em 2017 relativos a 2013 e 2014 

Início do 

financiamento 

Término 

estimado do 

financiamento 

Mensalidades 

restantes até 

dez/2017 

Mensalidade 

média 

Número de 

contratos 

Valor a ser 

desembolsado com Fies 

em 2017 

1º sem 2013 1º sem 2017 6 R$ 964,56 344.647 R$ 1.994.596.261,92 

2º sem 2013 2º sem 2017 12 R$ 964,56 215.232 R$ 2.491.250.135,04 

1º sem 2014 1º sem 2018 12 R$ 964,56 479.176 R$ 5.546.328.030,72 

2º sem 2014 2º sem 2018 12 R$ 964,56 253.417 R$ 2.933.230.818,24 

Total     R$ 12.965.405.245,92 

Fonte: Elaboração própria com base em Brasil (2016)  
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Ainda, segundo o Relatório de Auditoria do TCU (BRASIL, 2016, p. 36), houve 

extrapolação do limite máximo estipulado no Estatuto do FGEDUC na garantia de 

financiamentos, além de deficiências de concepção, execução, acompanhamento e avaliação da 

execução do Fies, que implicaram a ineficácia do programa em contribuir para a política 

educacional.  

Os indicadores de sustentabilidade apresentados nesta seção não têm por objetivo 

demonstrar que o Fies deva ser descontinuado tampouco propugnar que o equilíbrio fiscal da 

política deva ser seu fim último. Como afirmado por Botelho e Pessoa (2016), um dos principais 

objetivos da política é financiar a educação superior29.  

Essa visão é corroborada por Shen e Ziderman (2009, p. 26). Para os autores, a ideia de 

que um programa de crédito educativo funcione como um “fundo rotativo”30 - que, uma vez 

capitalizado, possa financiar outros empréstimos posteriormente – é um mito. No entanto, isso 

não impede que a gestão financeira do programa seja aprimorada. Esse aperfeiçoamento pode 

ocorrer por meio da redução dos subsídios implícitos e/ou da melhoria da eficiência dos 

programas de crédito (redução dos custos de administração e da taxa de inadimplência).  

Conforme apresentado na seção 2.1.1, a sustentabilidade financeira de um programa pode 

ser definida de maneiras diferentes e por meio de muitos indicadores. Segundo Albrecht e 

Ziderman (1992) e Shen e Ziderman (2009), um bom indicador da eficiência e eficácia 

financeira de um esquema de concessão de financiamento é o tamanho do subsídio implícito 

concedido, ou seja, quanto do custo do Fies é arcado pelo contribuinte.  

                                                 

29 Para Botelho e Pessoa (2016, p. 49), se analisadas apenas as receitas e as despesa do Fies, e enquanto houver 

taxas de juros subsidiadas, o programa nunca será superavitário. No entanto, a política pública possui finalidade 

bastante específica: financiar a educação superior. Desse modo, caso o Fies consiga fazer com que estudantes que, 

na sua ausência, não teriam condições de cursar o ensino superior se matriculem em um curso e concluam a 

graduação, ele trará benefícios que vão além das receitas e despesas diretas.  

30 A expressão em inglês usada pelos autores é revolving funds (SHEN; ZIDERMAN, 2009, p. 26).  
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Outro aspecto importante no que concerne à sustentabilidade financeira de um programa 

de crédito educativo é o encargo de reembolso (repayment burden), ou seja, quanto da renda 

do egresso do ensino superior está comprometida no pagamento da dívida estudantil.  

Por fim, tem-se que um aspecto crucial de um programa de crédito educativo 

financeiramente sólido é a taxa de inadimplência. A seguir iremos detalhar esses três 

indicadores de sustentabilidade financeira.  

 Subsídios implícitos 

Programas de crédito educativo governamentais tendem a ser altamente subsidiados 

(SHEN; ZIDERMAN, 2009, p. 3). Para os autores, significa que uma parcela considerável do 

dispêndio em crédito educativo feito pelo governo não será recuperada. A diferença entre o que 

foi gasto e a recuperação do empréstimo ocorre por duas razões. Primeiramente, porque os juros 

do empréstimo tendem a ser subsidiados e em razão dos longos períodos de amortização. Em 

segundo lugar, devido às ineficiências na execução de um esquema de crédito educativo, como 

inadimplência, altos custos administrativos, atraso no pagamento de parcelas, etc. Enquanto as 

primeiras características dizem respeito aos fatores inerentes do desenho do programa, os custos 

administrativos, a inadimplência e as parcelas em atraso se referem aos fatores administrativos 

do programa. 

No caso do Fies, os subsídios creditórios ou implícitos são representados pelo diferencial 

entre os juros contratualmente aplicados às dívidas dos estudantes, 3,4% a.a. até 2015 e 6,5% 

a.a. depois disso, e o custo de captação dos recursos pelo Tesouro Nacional (taxa Selic). Em 

outras palavras, é a diferença entre a quantia que o governo deverá receber do beneficiário do 

Fies no futuro e o valor que desembolsará para honrar os títulos públicos emitidos como forma 

de pagamento pelo curso (BRASIL, 2016a). 

Trata-se, portanto, de uma aproximação subdimensionada da participação do contribuinte 

no custeio da formação superior de quem utiliza o Fies, pois não leva em conta outros fatores 

que possam onerar os cofres públicos, como: gestão dos contratos, mecanismos de cobrança 

das parcelas e a potencial inadimplência (SHEN; ZIDERMAN, 2009; NASCIMENTO; 

LONGO, 2016a).  
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No entanto, o custo implícito é uma forma de ilustrar o peso que os parâmetros do Fies 

impõem ao contribuinte, independentemente das demais características do programa. Com isso, 

a União recebe como pagamento, ao longo do tempo, um valor inferior ao que seria necessário 

para abater a própria dívida, que cresce em maior proporção ao longo do financiamento 

estudantil (BRASIL, 2016, p. 30). Os valores dos subsídios implícitos entre 2010 e 2015 foram 

os seguintes: 

Figura 7 - Subsídios implícitos do Fies – 2011 a 2015 (valores em R$ milhões) 

  
Fonte: Elaboração própria com base em Brasil (2016, p. 18). 

O alto diferencial entre o custo operacional da dívida pública e a taxa de juros do Fies 

gerou um elevado subsídio implícito, que, em 2015, foi de R$ 6,7 bilhões. Estimativas 

realizadas a partir da base de dados dos contratos formalizados indicam que o subsídio total 

concedido pelo Fies supera os R$ 77 bilhões ao longo de todo o período de maturação da carteira 

atual (BRASIL, 2017b). 

O cálculo do subsídio implícito é realizado pelo Ministério da Fazenda e leva em conta o 

patrimônio líquido do fundo, o custo de oportunidade do Tesouro e as transferências líquidas 

ao fundo, conforme consta da Portaria Ministério da Fazenda 57/2013: 

Equação 1– Fórmula de cálculo dos subsídios implícitos do Fies 

𝐵𝑡 = 𝑃𝐿𝑡−1,12 ×∏(1 +

12

𝑚=1

𝐶𝑂𝑡,𝑚) + ∑ [𝑇𝑡,𝑚 ×∏(1 + 𝐶𝑂𝑡,𝑚+1)

12

𝑚+1

] + 𝑇𝑡,12 − 𝑃𝐿𝑡,12

11

𝑚=1

 

Onde:  

Bt =valor do benefício no ano t 

PLt,m = patrimônio líquido do fundo no mês m (m= 1, 2,3,...,12) do ano t 

COt,m = custo de oportunidade do Tesouro Nacional no mês m do ano t (%) 

Tt,m = transferências líquidas ao fundo no mês m do ano t 

Fonte: (BRASIL, 2013b) 
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Como pode ser observado na fórmula acima, um fator importante que faz aumentar o 

valor do subsídio são as transferências líquidas do Tesouro. Tais transferências são função 

direta do número de financiamentos ativos. Isso significa que a concessão de novos 

financiamentos implica aumento de valores de subsídios implícitos do programa (BRASIL, 

2016, p. 39).  

Nascimento e Longo (2016a, p. 17) calcularam o valor presente dos desembolsos do 

governo e chegaram à conclusão de que mesmo quando o estudante paga em dia sua dívida do 

Fies, ao final, o contribuinte brasileiro terá arcado com R$ 47 a cada R$ 100 efetivamente gastos, 

nos moldes do Fies até 2010, e R$ 27 com os parâmetros a partir de 2015. Esse cálculo reforça 

o argumento de que, ainda que não haja nenhuma inadimplência no Fies, para cada R$ 100 

gastos pelo Tesouro Nacional apenas R$ 53 (cenário Fies 2010) e R$ 73 (cenário Fies 2015) 

retornariam aos cofres públicos. 

 Encargo de reembolso 

O tamanho do subsídio oferecido pelo governo federal é um importante indicador de 

sustentabilidade. Para Nascimento e Longo (2016b, p. 23), porém, a questão central é como 

dosar esse subsídio de maneira a não inviabilizar o financiamento para o governo nem o 

reembolso por parte dos estudantes que se beneficiam da política. Esse encargo é fundamental 

para avaliar os sistemas de financiamento estudantil, já que impacta significativamente na 

capacidade de o estudante quitar a dívida e, consequentemente, na inadimplência do programa 

(CHAPMAN; LOUNKAEW, 2015, p. 89; CHAPMAN; DEARDEN, 2017, p. 255). 

Assim, encargo de reembolso é a proporção da renda do mutuário necessária para 

amortizar o financiamento estudantil, em um determinado período, conforme demonstrado 

abaixo: 

encargo de reembolso no ano t =         reembolso do empréstimo no ano t 

      renda bruta pessoal no ano t 

Não há consenso na literatura sobre a melhor maneira de otimizar os subsídios implícitos 

e os encargos de reembolso. Trata-se de um problema de equilíbrio dinâmico, cujo 
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monitoramento demanda, idealmente, dados longitudinais do estudante bem como informações 

sobre os possíveis choques de renda do indivíduo ao longo da fase de amortização 

(NASCIMENTO; LONGO, 2016b, p. 24). 

Nascimento e Longo (2016b, p. 25), por meio da aplicação do método de quadrados 

mínimos ordinários (MQO)31, estimaram funções de idade-renda e, a partir disso, apresentaram 

os encargos de reembolso para o Fies nos cenários 2010 e 2015, conforme apresentado no 

gráfico abaixo: 

Figura 8 – Estimativas dos encargos médios de reembolso, para homens e mulheres, nos cenários Fies 

2010 e Fies 2015 

 
Fonte: (NASCIMENTO; LONGO, 2016b) 

No cenário do Fies nos moldes de 2010, os encargos médios de reembolso para homens 

não chegaram a 8% da renda bruta. Para as mulheres, o financiamento alcançou quase 12%. Já 

no cenário 2015, quando houve aumento dos juros cobrados, elevação do limite máximo de 

pagamentos dos juros trimestrais e redução do prazo de amortização, os encargos médios de 

reembolso subiram para ambos os sexos. Para os homens, o peso do encargo ficou perto dos 

10%, para as mulheres chegou a 15%. 

                                                 

31 Esse método permite construir perfis de idade-renda a partir das médias dos dados utilizados, não informando 

nada sobre os encargos de reembolso nos extremos da distribuição de renda. Trata-se de uma aplicação mais 

simples do método empírico dos encargos de reembolso, suficiente, porém, para ilustrar o tipo de informação que 

dele se pode extrair (NASCIMENTO; LONGO, 2016b, p. 25) 
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Embora não haja consenso na literatura sobre os limites máximos do encargo de 

reembolso para os beneficiários de programas de crédito educativo, alguns autores defendem 

que esse valor não deveria ultrapassar 18%32. Ziderman (2003, p. 127) atribui como manejáveis 

encargos de reembolso em torno de 10% da renda bruta pessoal, tornando-se mais preocupante 

quando este patamar é ultrapassado.  

Considerando a regra de Ziderman (2003), as mulheres, na média, estariam pagando 

acima do percentual estipulado de até 12%, pelas regras do Fies a partir de 2015. Em função da 

desigualdade de renda do País, uma estimativa dos encargos com utilização de regressões 

quantílicas incondicionais, como feito por Chapman e Lounkaew (2015), poderia revelar que 

os quantis de renda inferiores são ainda mais impactados pelos encargos do que seria desejável. 

Caso seja comprovado que, para algumas faixas de renda, o impacto dos encargos de reembolso 

esteja excessivamente elevado, haveria pouca margem para alterar os parâmetros do Fies com 

vistas a reduzir seus subsídios implícitos (NASCIMENTO; LONGO, 2016b, p. 29). 

 Taxa de inadimplência 

Quando um estudante deixa de pagar a dívida, haverá um acréscimo no endividamento 

líquido da União, o que gerará um impacto nas contas públicas. Por essa razão, a taxa de 

inadimplência é fundamental para compreender a sustentabilidade financeira do Fies.  

Conforme os dados apresentados na tabela abaixo, ao final de 2015, aproximadamente 

49% dos contratos estavam com algum nível de inadimplência, sendo que 25,8% dos 

financiamentos tinham mais de 360 dias de atraso. Assim, dentre os contratos com pagamento 

atrasado, mais da metade estava com atraso de um ano. 

Tabela 8 – Adimplência do Fies: contratos em amortização – situação em 31/12/2015 (valores em R$) 

                                                 

32 Para estudos mais aprofundados sobre os valores máximos de encargo de reembolso, ver (NASCIMENTO; 

LONGO, 2016b; BAUM; O’MALLEY, 2003; ZIDERMAN, 2003). 
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Fonte: Fnde Elaboração: (BRASIL, 2016a) 

Pelos dados da tabela acima, cerca de R$ 625 milhões de reais deixaram de ser recolhidos 

pelos cofres públicos, em razão de atrasos nas amortizações dos contratos do Fies. 

Os dados constantes da próxima tabela chamam a atenção pelo fato de, ao longo da série 

histórica, o número e o percentual de contratos inadimplentes estar aumentando. 

Tabela 9 – Contratos em fase de amortização desde 2013 – situação em 31/05/2016 

 
Fonte: Fnde Elaboração: (BRASIL, 2016a) 

Em 2013, 54,1% dos contratos estavam em dia, em 2016, esse número caiu para 50,4%. 

Enquanto isso, os contratos com atraso de mais de 360 dias aumentaram em quase 6 pontos 

percentuais. Destaca-se, ainda, que o número de atrasos entre 61 e 360 dias é relativamente 

baixo, o que poderia revelar que estudantes inadimplentes em algum momento retomam o 

pagamento da dívida e depois cessam o pagamento novamente. 

4.6  Considerações finais sobre o Fies 

Como apresentado no capítulo, o programa passou por mudanças estruturais desde que 

foi criado, ao final dos anos de 1990. Recentemente, e tendo em vista a crise fiscal pela qual o 

País passa, foi necessário redesenhar o programa. As mudanças foram favoráveis à busca de 

maior inclusão no ensino superior dos estudantes de menor renda. Conforme apresentado na 

Tabela 5 desse capítulo, a progressividade das alíquotas a partir de 2015 e o aumento da 

coparticipação estudantil, ao que tudo indica, possibilitarão atingir as parcelas que mais 

Posição Contratos
%  contratos 

inadimplentes
Saldo Devedor %  saldo devedor

Saldo Devedor 

Inadimplido

Em dia 178.555 51,25% 2.241.475.990,61 52,73% *

Até 60 dias de atraso 49.725 14,27% 574.425.948,73 13,51% 8.843.335,69

De 61 até 180 dias de atraso 16.683 4,79% 192.002.972,13 4,52% 6.126.736,94

De 181 até 360 dias de atraso 13.232 3,80% 140.688.307,08 3,31% 9.810.643,12

Acima de 360 dias de atraso 90.216 25,89% 1.102.034.082,09 25,93% 600.158.044,60

TOTAL 348.411 100,00% 4.250.627.300,64 100,00% 624.938.760,35

Contratos % Contratos % Contratos % Contratos %

Em dia 173.929       54,09% 166.532      52,86% 178.555       51,25% 198.253       50,36%

Até 60 dias de atraso 55.184         17,16% 51.645        16,39% 49.725         14,27% 54.081         13,74%

De 61 até 180 dias de atraso 14.278         4,44% 13.272        4,21% 16.683         4,79% 22.141         5,62%

De 181 até 360 dias de atraso 12.569         3,91% 9.072          2,88% 13.232         3,80% 15.984         4,06%

Acima de 360 de atraso 65.596         20,40% 74.550        23,66% 90.216         25,89% 103.242       26,22%

TOTAL 321.556       100,00% 315.071      100,00% 348.411       100,00% 393.701       100,00%

31/12/13 31/12/14 31/12/15 31/05/16
Atraso/Posição



68 

 

necessitam do programa para permanecer no ensino superior, além de ser potencialmente mais 

sustentável do ponto de vista fiscal. 

Alterar os critérios de elegibilidade bem como o percentual de financiamento para 

diferentes faixas de renda foram mudanças necessárias e urgentes para o aprimoramento da 

política. Não obstante, é necessário salientar que todas essas alterações, ainda que meritórias, 

por vezes geram insegurança por parte dos usuários do Fies e de seus ofertantes, as IES privadas. 

Sabemos que uma política da natureza do Fies é dinâmica e acompanha mudanças da economia 

e do contexto político do país, no entanto o desenho do programa deve ser concebido de modo 

que não haja necessidade de alterar suas regras de concessão a cada período ou mandado eletivo. 

A estabilidade do Fies é fundamental para que estudantes e instituições de ensino se organizem 

adequadamente. 

A título de exemplo, ao final de 2014, quando as regras do programa foram 

significativamente alteradas, o setor educacional privado teve pouco tempo para se adaptar às 

novas regras. Pode-se argumentar que todas as alterações do período eram necessárias e que o 

governo estava corrigindo os rumos de um programa que se mostrava errático. Ainda assim, 

mudanças abruptas nas regras do jogo tendem a gerar insegurança e incerteza para todos os 

envolvidos.  

Durante a elaboração dessa dissertação, uma nova MP foi apresentada pelo Poder 

Executivo alterando a taxa de juros, a carência, a forma de amortização do empréstimo. A MP 

criou, ainda, o Comitê Gestor do Fundo de Financiamento Estudantil (CG-Fies), que terá como 

atribuições formular a política de oferta de financiamento estudantil e supervisionar a execução 

das operações do Fies sob coordenação do MEC. As alterações realizadas em 2017 seguem a 

tendência iniciada no início de 2015, cujo foco foi promover ajustes estruturais no Fies, com 

foco na melhoria da sustentabilidade financeira e da focalização. Há, portanto, uma 

preocupação em permitir que a política continue existindo e que possa beneficiar aqueles que, 

sem o crédito educativo, não acessariam o ensino superior. 
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5 Crédito educativo nos Estados Unidos 

O presente capítulo pretende apresentar as principais características do modelo de crédito 

educativo dos EUA. O crédito educativo nos EUA se insere na política de assistência estudantil. 

Como será visto, trata-se de um sistema com forte integração entre programas de diferentes 

naturezas. Por essa razão, a estrutura da assistência estudantil será apresentada de forma breve. 

O enfoque, contudo, será para o programa federal de crédito educativo.  

5.1  Panorama da educação superior 

Ao iniciar a pesquisa sobre Estados Unidos, no primeiro momento já nos deparamos com 

uma dificuldade em obter informações que dissessem respeito exclusivamente a programas 

federais de financiamento estudantil. Este cenário se difere do que acontece no Brasil, em que 

o Fies abarca a maior parte da oferta de crédito educativo, representado mais de 98% do 

mercado. As menções encontradas na literatura sobre financiamento estudantil nos EUA ou 

mesmo em documentos oficiais raramente dizem respeito a um programa específico, senão ao 

sistema de crédito educativo no país como um todo.  

A estrutura de crédito educativo norte-americano deve ser analisada considerando a 

organização federativa do País e, também, a organização de ensino superior. Em primeiro lugar, 

graças à forte autonomia que os estados federados têm nos EUA, é comum estabelecerem suas 

próprias políticas de financiamento ao ensino superior, sendo os maiores os da Califórnia, 

Illinois, Indiana, Nova Jersey, Nova York, Ohio, Pensilvânia e Texas. O financiamento ofertado 

pelos estados muitas vezes funciona como um complemento àquele disponibilizado pelo 

governo federal. Segundo Deming e Dynarski (2009, p. 2): “States hold down college costs by 

subsidizing public universities […]. The vast majority of students attend public colleges, so this 

is an important channel through which government subsidizes college costs”.  

Em segundo lugar, cabe mencionar que as próprias instituições de ensino superior têm 

mecanismos para financiar os estudantes, seja com bolsas de estudo, desconto na anuidade ou 

até a concessão de algum tipo de financiamento ao aluno. Enquanto no Brasil os critérios de 

elegibilidade para o Fies são os mesmos em todo o território nacional e independem da 
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instituição de ensino, veremos que, no caso norte-americano, muitas vezes, é a própria 

instituição que determina o tipo de programa que o candidato poderá usufruir.  

Por essa razão, os documentos oficiais do governo norte-americano raramente separam o 

tipo de programa dentro da política de assistência estudantil (crédito educativo, bolsas de 

estudos, work-study, etc.), mas tratam dos mecanismos de acesso ao ensino superior como um 

todo, indicando em quais situações cada uma das políticas deve ser recomendada ao estudante. 

O próprio sítio eletrônico de assistência estudantil do governo federal afirma que as fontes de 

auxílio são: o governo federal; o estado em que o estudante reside; a instituição de ensino que 

o estudante frequenta ou irá frequentar; e organizações sem fins lucrativos33. Essa abordagem 

sistêmica impõe dificuldades no momento de se fazer a comparação com os demais países. 

  Instituições de ensino superior 

Nos EUA, a oferta de cursos do ensino superior pode se dar por meio de dois tipos de 

instituições de ensino: instituições com cursos de dois anos de duração (2-year institutions, que 

são basicamente os community colleges 34 ) ou de quatro anos (4 year-institutions). As 

instituições de dois anos têm como foco a instrução dos estudantes para o mercado de trabalho 

e muitas vezes serve como um preparatório para que, posteriormente, o aluno se matricule em 

uma instituição de quatro anos35. Estas, por sua vez, ofertam um extenso rol de programas no 

nível da graduação, concedendo um diploma de bacharel ao final do curso. As instituições de 4 

anos oferecem também cursos de pós-graduação e têm foco em pesquisa (MORAES, 2015). 

Outra característica importante é que os cursos podem ter duração integral (full-time) ou 

meio período (part-time36). Em 2015, 77% dos estudantes das instituições de quatro anos 

                                                 

33 Disponível em: <https://studentaid.ed.gov/sa/types>. Acesso em: 15/07/2017.  

34 São os antigos junior colleges. Os community colleges oferecem cursos de curta duração, voltados ao ensino de 

profissões médias, a educação de adultos, a preparação de mão de obra, a difusão de cultura para a cidadania e o 

serviço à comunidade (MORAES, 2015).  

35 Ao concluir um curso, o estudante do community college recebe o grau de associate degree, o que corresponde 

aos dois primeiros anos de estudo do nível superior. As universidades tradicionais, por sua vez, concedem grau de 

bacharelado e mestrado (VONBUN; DE OLIVEIRA MENDONÇA, 2012, p. 14). 

36 Também chamados de cursos de meio período, são aqueles cujos alunos estão matriculados em menos de três 

cursos por semestre, menos de doze horas semanais de aula.  

https://studentaid.ed.gov/sa/types
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frequentavam cursos integrais. Já nas instituições de dois anos de duração, esse percentual era 

de 60% (KENA et al., 2016). Esse dado é especialmente importante quando, mais adiante, 

iniciarmos o debate sobre a inadimplência dos estudantes que fazem uso do financiamento 

estudantil.  

Com relação à categoria administrativa, as instituições de ensino superior podem ser, 

ainda, de três tipos: públicas, privadas sem fins lucrativos e privadas com fins lucrativos. As 

instituições públicas, em 2015, representavam 35% do total das instituições existentes e 

contabilizam aproximadamente 76% das matrículas do ensino superior. As privadas sem fins 

lucrativos contabilizavam 36% das instituições e detinham 16% das matrículas. Já as privadas 

com fins lucrativos corresponderam a 28% do total de instituições de educação superior e 

possuíam 7% das matrículas (U.S. Department of Education, 2016). 

Diferentemente do que ocorre no Brasil, as instituições de ensino superior públicas podem 

cobrar uma anuidade, chamada tuition. Conforme demonstra o gráfico abaixo, para o ano letivo 

2015-2016, o valor médio da anuidade, em cursos de 4 anos de duração, em uma instituição 

pública era U$ 8.778,00; U$ 14.154 em instituição privada com fins lucrativos e U$ 31.580 em 

uma instituição privada sem fins lucrativos. Esses valores referem-se apenas ao custo da tuition 

e outras taxas (fees). 

Figura 9 - Valor da anuidade média dos cursos de duração integral nas instituições de ensino de 4 anos 

e de 2 anos, por controle e nível de instituição: 2009-10 até 2015-16 

Fonte: Elaboração própria com base em NCES (2016)  

Nos EUA, o custo do ensino superior se mantém em um patamar inferior ao que, de fato, 

seria graças ao subsídio governamental. O subsídio se dá, na maioria dos casos, na forma de 

transferência de recursos e isenção de tributos por parte dos governos estaduais. Esse tipo de 

ajuda reduz os preços de mensalidades das universidades públicas em relação ao preço cobrado 
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pelas contrapartes privadas. Como a maioria dos alunos estão matriculados em instituições de 

ensino públicas, o subsídio aos custos dessas instituições é um importante mecanismo de 

financiamento ao ensino superior (DEMING; DYNARSKI, 2009, p. 8; LONG; RILEY, 2007, 

p. 44). Além do subsídio governamental - que acontece nos níveis federal e estadual -, existem 

ainda, como veremos adiante, os programas federais de apoio aos estudantes, como bolsas de 

estudos e financiamento estudantil. 

  Matrículas e perfil dos alunos 

O percentual de pessoas entre 25 e 64 anos com ensino superior completo, nos Estados 

Unidos, é de 45%, maior do que a média da OCDE, de 35%. O crescimento da taxa, no entanto, 

tem sido mais lento do que em outros países (MA; PENDER; WELCH, 2016, p. 10; OECD, 

2016, p. 1). O prêmio pago por um diploma de graduação é significativamente alto nos Estados 

Unidos, ainda que inferior ao Brasil. Dados da OCDE (OECD, 2017, p. 104) demonstram que 

indivíduos entre 25 e 64 anos que tenham diploma de educação superior ganham, em média, 

75% a mais do que os trabalhadores que tenham apenas o ensino médio.  

Em 2015, havia 17 milhões de estudantes na graduação e 2,9 milhões na pós-graduação. 

O número de matrículas na graduação tem caído nos últimos anos - em 2010, haviam 18 milhões 

de estudantes matriculados na graduação. A taxa de matrícula no ensino superior (college 

enrollment rate), em 2015, foi de 40%. Esse indicador aponta que, em 2015, 40% dos jovens 

entre 18 e 24 anos estavam matriculados em cursos de graduação ou de pós em instituições de 

ensino superior de dois ou quatro anos de duração (MCFARLAND et al., 2017, p. 236). A 

figura a seguir apresenta a distribuição da taxa de matrícula por duração do curso de 2010 a 

2015. Esse percentual, como se nota, se manteve estável no período. 

Figura 10 - Percentual de matrículas dos jovens de 18 a 24 anos em instituições de ensino superior de 2 

e 4 anos (2010-2015) 
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Fonte: Elaboração própria com base em NCES (2016) 

O dado apresentado acima remete à taxa de matrícula do ensino superior desconsiderando 

sexo, etnia ou raça. No entanto, esta taxa tem relação direta com características étnicas e raciais. 

Entre 2010 e 2015, a taxa de matrículas caiu para todos os grupos, exceto para os hispânicos, 

que tiveram um aumento de 5 pontos percentuais e para os mestiços, que se mantiveram com 

uma taxa estável de 38%. O percentual de matrículas dos descendentes de asiáticos (63%) é 

significativamente superior ao dos brancos (42%). Enquanto projeções de crescimento da 

matrícula apontam que o número deve permanecer relativamente estável para o grupo dos 

brancos, a expectativa é que haja um aumento de 42% para os hispânicos e 25% para os negros, 

até 2021 (HUSSAR; BAILEY, 2009, p. 23). Como será visto na seção 5.5.3, características 

étnicas e raciais têm forte correlação com as taxas de inadimplência hoje verificadas no País.  

 Estrutura da assistência estudantil nos EUA 

Como mencionado, nos EUA, existem mecanismos tradicionais de assistência estudantil, 

além do crédito educativo, como as bolsas de estudo, os benefícios tributários e o work-study. 

Esses programas de assistência – exceto os benefícios tributários – fazem parte do Federal 

Student Aid e o acesso a tais auxílios é feito por meio do FAFSA (Free Application for Federal 

Student Aid). Trata-se de um formulário que determina a elegibilidade do aluno para receber 

ajuda federal, estadual e da própria instituição de ensino. Pela relevância do FAFSA, iremos 

tratar do tema na seção 5.4.1. 

As informações sobre os diferentes programas voltados ao estudante estão compiladas 

em um único sítio eletrônico (https://studentaid.ed.gov/sa/), o que facilita a compreensão por 

https://studentaid.ed.gov/sa/
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parte do estudante dos tipos de auxílio que o governo federal oferece para cada perfil de 

estudante. A figura abaixo demonstra a participação de cada um desses mecanismos no gasto 

federal com assistência aos estudantes. 

Figura 11 - Despesa Federal com Assistência Estudantil na Graduação, 2016 

 
Fonte: Elaboração própria, com base em The College Board (2016) 

As bolsas de estudo são geralmente concedidas a estudantes de baixa renda, que consigam 

comprovar a necessidade financeira, uma vez que, nesse caso, os valores financiados não 

precisam ser restituídos pelo estudante. Dentre as bolsas ofertadas pelo governo federal, a mais 

relevante é a Pell Grant, que corresponde a 65% do total. Os benefícios tributários37 são 

também uma forma de auxílio estudantil, já que o estudante tem a possibilidade de recuperar 

parte do dinheiro gasto em anuidades, em livros, no pagamento dos juros do financiamento 

estudantil, etc. O programa federal de work-study é a modalidade em que se oferece emprego 

em tempo parcial, geralmente no campus universitário, para estudantes da graduação e da pós-

graduação com necessidades financeiras.  

Por fim, existe ainda o financiamento estudantil, que representa metade da assistência 

financeira estudantil ao ensino superior. 

                                                 

37 Os benefícios tributários e as deduções fiscais com educação alcançam mais estudantes do que os financiamentos 

subsidiados e não subsidiados combinados e quase o dobro de estudantes beneficiados com as bolsas Pell Grant. 

Em 2015, 14 milhões de estudantes foram beneficiados com essas deduções a um custo total de aproximadamente 

US $ 18 bilhões por ano. No entanto, o gasto com as deduções fiscais alcança apenas 14% do total da despesa com 

assistência estudantil. 
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5.2  Histórico do crédito educativo nos EUA 

Os programas federais de financiamento estudantil surgiram, nos Estados Unidos, na 

década de 1950. Inicialmente, o governo federal oferecia empréstimos diretamente ao estudante 

por meio do Decreto Educacional de Defesa Nacional, de 1958 (AUSTIN, 2013, p. 338; 

MORAES, 2015). Posteriormente, em 1965, o Título IV da Lei da Educação Superior (Higher 

Education Act - HEA), autorizou a criação de uma série de programas de assistência financeira 

ao aluno, como programas de bolsa, financiamento e estágios remunerados. O programa de 

financiamento estudantil à época ficou conhecido como Federal Guaranteed Student Loan. 

Na década de 1970, a ênfase da política pública para a educação superior saiu do modelo 

de bolsas de estudo e voltou-se para o financiamento estudantil. O financiamento estudantil 

tornou-se a principal forma de garantir assistência estudantil às famílias de renda baixa 

interessadas em enviar seus filhos para instituições de ensino superior. Esse deslocamento 

continuou durante as políticas fiscais da era Reagan, nos anos de 1980, por meio da 

reautorização da Lei do Ensino Superior, que introduziu um programa de financiamento 

estudantil voltado para os pais dos alunos e consolidou o crédito educativo como o principal 

instrumento de acesso ao ensino superior (GROSS ET AL., 2009, p. 19). 

Em 1988, o Federal Guaranteed Student Loan passou a se chamar Federal Direct 

Stafford Loan. O objetivo do programa era emprestar recursos diretamente às instituições de 

ensino participantes do programa ou aos estudantes (e seus pais) da graduação para pagarem 

parte dos custos de um curso de nível superior nas instituições que participem do Programa 

Stafford. 

Na década de 1990, instituições financeiras privadas começaram a ofertar crédito por 

meio do Programa Federal Stafford de Financiamento Estudantil, e o Departamento de 

Educação passou a subsidiar empréstimos e reembolsar os bancos no caso de inadimplência por 

parte dos beneficiários do programa. O programa Stafford foi modificado em 1993, com a 

criação do Federal Family Education Loan Program – FFELP (Programa Federal de 

Financiamento Educacional Familiar) e o Programa de Financiamento Direto William D. Ford, 

também conhecido por Direct Loan Program.  
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Enquanto o FFELP seguiu com a política de emprestar recursos garantidos pelo governo 

federal por meio de bancos, o Programa de Financiamento Direto William D. Ford emprestava 

diretamente aos estudantes por meio das instituições de ensino participantes, que recebiam 

recursos provenientes do Departamento de Educação. Ainda que, para o estudante, as 

características e as condições de ambas as modalidades fossem semelhantes, o custo do FFELP 

era consideravelmente superior ao do Direct Loan Program (LUCAS; MOORE, 2010, p. 4). 

Até 2010, interessados no financiamento Stafford poderiam conseguir seus empréstimos 

por meio do programa FFELP ou William D. Ford. Nesse período, cerca de 73% dos 

empréstimos federais era feito via FFELP. As instituições credoras, nessa modalidade, 

emprestavam recursos sem levar em conta a credibilidade dos estudantes. O papel do governo 

federal era assegurar que o pagamento do empréstimo seria efetuado, em caso de inadimplência 

pelo mutuário, e garantir às instituições financeiras uma taxa especial de retorno do valor 

emprestado (AUSTIN, 2013, p. 339). 

Em razão da crise financeira, em 2010, houve uma mudança na forma de concessão do 

financiamento estudantil. A alteração ocorreu por meio do Health Care and Education 

Reconciliation Act. O Título II desta Lei, o Student Aid and Fiscal Responsibility Act (SAFRA), 

tratou da reforma do financiamento estudantil. Uma das principais modificações trazidas pela 

Lei foi a remoção dos bancos privados como intermediários no processo de financiamento 

estudantil. Tal mudança teve como objetivo economizar as taxas e as garantias pagas aos bancos 

e direcionar os recursos economizados à concessão de bolsas de estudo aos estudantes com 

dificuldades financeiras (AUSTIN, 2013, p. 340). 

Após essa mudança, o Federal Direct Loan Program se tornou a principal fonte de crédito 

educativo dos EUA. O setor privado atualmente participa do programa Stafford apenas como 

prestador de serviço do Departamento de Educação, coletando informações, recebendo 

pagamentos e se relacionando com os tomadores dos empréstimos. Atualmente, os empréstimos 

são feitos diretamente para os estudantes, por meio do Departamento de Educação dos EUA, o 

que levou ao encerramento do programa FFELP.  
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5.3  Programa Stafford 

Atualmente, existem nos EUA dois programas federais de crédito educativo para a 

educação superior: o programa de crédito Perkins38 e o Programa William D. Ford Federal 

Direct Loan (Direct Loan). Dentro do Direct Loan existem quatro tipos possíveis de 

empréstimos (U.S EDUCATION DEPARTMENT, 2017):  

i. Direct Subsidized Loans são empréstimos feitos apenas a estudantes da graduação que 

necessitam algum tipo de ajuda financeira para arcar com os custos do ensino superior. 

A instituição de ensino é quem determinará o valor do empréstimo e esse valor não pode 

exceder a necessidade financeira do aluno. Para esse tipo de auxílio, o Departamento de 

Educação paga os juros enquanto o aluno estiver matriculado no ensino superior; nos 

seis meses de carência e durante o adiamento do pagamento (caso o estudante se 

qualifique para essa suspensão39).  

ii. Direct Unsubsidized Loans está disponível para estudantes da graduação e da pós-

graduação. O interessado não precisa demonstrar necessidade financeira para ser 

elegível ao financiamento. A instituição de ensino é quem determinará o valor do 

empréstimo, com base nos custos da anuidade e outros auxílios financeiros que o 

estudante vier a receber. Diferentemente do que ocorre com o financiamento subsidiado, 

neste o estudante se responsabiliza pelo pagamento da taxa de juros enquanto estiver 

matriculado no curso. 

iii. Direct PLUS Loans são empréstimos feitos a estudantes da pós-graduação e a pais de 

estudantes de graduação, que ainda sejam dependentes, para ajudar a custear despesas 

de educação não cobertas por outros auxílios financeiros. 

iv. Direct Consolidation Loans permite que todos os financiamentos federais sejam 

combinados em um único empréstimo. 

Segundo o sítio eletrônico do Departamento de Educação, o Direct Unsubsidized Loan e 

o Direct Subsidized Loan são também chamados de Programa Federal de Crédito Educativo 

Stafford40. Conforme demonstra a figura a seguir, o programa Stafford corresponde a 70% do 

total de financiamento estudantil nos EUA. 

                                                 

38 É um programa voltado para estudantes da graduação e da pós-graduação com necessidade financeira elevada, 

o programa tem uma taxa de juros de 5% a.a. Nem todas as instituições de ensino participam do programa Perkins 

(https://studentaid.ed.gov/sa/types/loans/perkins). Acesso em 15/07/2017.  

39 A suspensão ou deferment do pagamento pode ocorrer caso o estudante esteja desempregado, tenha se alistado 

no Peace Corps ou esteja no serviço militar obrigatório. O estudante também concorre ao benefício caso esteja 

matriculado em um college ou curso profissional e solicite a suspensão de pagamento.  

40 Disponível em: <https://studentaid.ed.gov/sa/types/loans/subsidized-unsubsidized>. Acesso em 10/06/2017.  

https://studentaid.ed.gov/sa/types/loans/perkins)
https://studentaid.ed.gov/sa/types/loans/subsidized-unsubsidized
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Figura 12 - Total de empréstimos federais e não federais em milhões de dólares de 2015, 1995-96 a 

2015-16 

 
Fonte: Elaboração própria, com base em The College Board (2016) 

Em linha com a literatura a respeito do tema nos EUA, optamos por utilizar neste trabalho 

a nomenclatura Stafford Loans, ao nos referirmos ao programa de financiamento estudantil 

existente nos EUA. Tanto por sua representatividade no total do crédito concedido quanto pela 

maior comparabilidade com o Fies, o programa Stafford será objeto de análise neste estudo.  

Um estudante pode combinar a utilização do empréstimo nas modalidades subsidiada e 

não subsidiada. Isso acontece quando o aluno alcança o limite disponível no empréstimo 

subsidiado, mas tem interesse em complementar com o crédito Stafford não subsidiado. As 

principais características de cada uma das modalidades serão aprofundadas na seção seguinte. 

Em 2016, cerca de 30% dos estudantes de graduação nos Estados Unidos utilizaram o crédito 

Stafford, como apresentado na figura abaixo. 

Figura 13 – Percentual de estudantes de graduação utilizando financiamento Stafford (2006-07, 2011 – 

12, 2016-17)  
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Fonte: Elaboração própria, com base em The College Board (2017) 

Em 2015, aproximadamente 7 milhões de estudantes da graduação tomaram 

empréstimos por meio deste programa (vide Figura 14). O valor médio do financiamento 

tomado por estudantes da graduação, por meio do crédito Stafford, foi de U$ 6.610 (THE 

COLLEGE BOARD, 2016, p. 17). Em 2017, o total de destinatários (mutuários) do programa 

era 32,9 milhões. 

Figura 14 – Número de estudantes da graduação que utilizaram financiamento Stafford (em milhões)  

 
Fonte: Elaboração própria, com base em The College Board (2016) 

As figuras Figura 12 eFigura 14 apresentam uma redução nas concessões de financiamento 

estudantil. Depois do pico entre 2010 e 2012, a quantidade e o valor totais concedidos estão 

decrescendo. O total de empréstimo (federal e não federal) concedido em 2015-2016 ficou 

abaixo do montante ofertado em 2008-2009. Acreditamos que isso se deva à ligeira queda de 

matrículas na graduação em 2010.  
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O benefício concedido pelo programa de crédito educativo do governo federal pode ser 

complementado por financiamento estudantil dos governos estaduais e privado. Geralmente, os 

estudantes optam por essa última modalidade depois de terem conseguido algum tipo de auxílio 

(bolsas ou financiamento) público.  

As principais diferenças entre o financiamento público e privado são a taxa de juros41 e o 

fato de que o empréstimo privado é feito com base nas características individuais do aluno, 

como escolha do curso e desempenho acadêmico. Estudantes com o melhor perfil podem 

conseguir um valor de empréstimo maior (AVERY; TURNER, 2012, p. 170). Em 2015, o setor 

privado de crédito educativo correspondeu a aproximadamente 12% do total gasto no mercado 

de dívida estudantil. Já o financiamento estadual e o institucional representou apenas 1% do 

setor (THE COLLEGE BOARD, 2016, p. 9).   

 Modalidade de empréstimo e carência 

As modalidades de crédito subsidiado e não-subsidiado diferem em relação ao auxílio 

concedido pelo governo federal no pagamento dos juros enquanto o estudante está matriculado 

no curso de graduação, no período de carência e nos casos de adiamento do pagamento. 

São elegíveis para a modalidade subsidiada estudantes com dificuldades financeiras, com 

base nas informações coletadas pelo FAFSA. Nessa modalidade, o governo paga a taxa de juros, 

enquanto o aluno estiver cursando a graduação, ainda que seja em um curso de meio período 

(part-time). Em 2017, a taxa de juros para esse tipo de empréstimo é de 4,45% para a graduação. 

O segundo tipo de empréstimo é a modalidade não-subsidiada, em que os juros devem 

ser pagos enquanto o aluno está matriculado. Para utilizar o financiamento, nesta modalidade, 

o estudante não precisa comprovar necessidade financeira. Assim como na modalidade 

subsidiada, a taxa de juros é de 4,45% para a graduação. O prazo de carência para ambas as 

modalidades do programa Stafford é de seis meses depois de concluído o curso de graduação  

                                                 

41  Os juros cobrados pelo setor privado geralmente variam entre 2,9% e 12,5% a.a. Disponível em: 

<https://studentloanhero.com/marketplace/private-student-loans/>. Acesso em: 24/10/2017.  

https://studentloanhero.com/marketplace/private-student-loans/
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A tabela abaixo resume as principais diferenças entre os dois tipos de modalidade de 

crédito Stafford. 

Tabela 10 - Principais características do programa de crédito Stafford subsidiado e não-subsidiado 

*Nota: A taxa de empréstimo é um percentual do valor do empréstimo, deduzida proporcionalmente de cada 

desembolso realizado em favor do aluno para custear as despesas da instituição de ensino.  

Fonte: Elaboração própria, com base em U.S Education Department (2017) 

 Cobertura do financiamento 

A tabela abaixo apresenta os valores de cobertura do financiamento estudantil federal 

para cada ano de estudo, para as modalidades subsidiada e não-subsidiada, e para os diferentes 

tipos de estudantes (independente ou dependente). Os estudantes independentes são aqueles que 

se enquadram em uma ou mais características: tenham, pelo menos, 24 anos, sejam casados, 

veteranos de guerra ou membro das forças armadas, aluno da pós-graduação ou de algum curso 

profissional, e que tenham filho(s). Já o estudante dependente é aquele que não se enquadra em 

nenhum dos critérios que define um estudante independente. 

Tabela 11 - Cobertura do financiamento para cada ano cursado 

Limites anuais de empréstimo 

Programa de crédito educativo Stafford 

 Subsidiado Não-subsidiado 

Taxa de juros alunos da 

graduação 

(Undergraduate) 

4,45% 4,45% 

Taxa de juros alunos da 

pós-graduação (Graduate 

ou Professional) 

- 6% 

Público-alvo 
Alunos da graduação com 

necessidades financeiras 

Todos os estudantes interessados na 

graduação ou pós-graduação 

Montante a ser financiado 

IES define o montante do 

empréstimo com base na 

necessidade financeira do estudante 

IES define o quanto será 

emprestado com base no custo de 

atendimento do aluno e outras 

ajudas financeiras necessárias 

Pagamento dos juros 

Departamento de Educação paga os 

juros enquanto o estudante estiver 

na graduação; no período de 

carência; e na fase de adiamento 

(caso haja) 

Estudante é responsável por pagar 

os juros em todos os períodos 

Taxa de empréstimo* 1,069% 1,069% 
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Estudantes dependentes (exceto 

aqueles cujos pais não sejam 

aptos a obter um financiamento 

PLUS) 

Estudantes independentes (e alunos da 

graduação que sejam dependentes cujos 

pais não sejam aptos a obter um 

financiamento PLUS) 

Primeiro ano 
U$ 5.500 – não mais do que U$ 

3.500 em empréstimo subsidiado 

U$ 9.500 – não mais do que U$ 3.500 em 

empréstimo subsidiado 

Segundo ano 
U$ 6.500 – não mais do que U$ 

4.500 em empréstimo subsidiado 

U$ 10.500 – não mais do que U$ 4.500 em 

empréstimo subsidiado 

Terceiro ano e anos 

seguintes 

U$ 7.500 – não mais do que U$ 

5.500 em empréstimo subsidiado 

U$ 12.500 – não mais do que U$ 5.500 em 

empréstimo subsidiado 

Limites de empréstimo 

agregados (subsidiado e 

não-subsidiado) 

U$ 31.000 – não mais do que U$ 

23.000 em empréstimo subsidiado 

U$ 57.000 para alunos da graduação - não 

mais do que U$ 23.000 em empréstimo 

subsidiado 

U$ 138.500 para alunos da pós-graduação e 

de cursos profissionais - não mais do que 

U$ 65.500 em empréstimo subsidiado 

Fonte: Elaboração própria com base em U.S. Department of Education (2017) 

Pela tabela acima, nota-se que o valor do benefício é maior para estudantes independentes 

do que para os dependentes. Como os estudantes independentes têm seus próprios dependentes, 

não se espera que contribuam da mesma maneira que as famílias dos alunos dependentes. 

É interessante fazer o contraponto entre os valores apresentados na tabela acima com o 

custo médio anual das instituições de ensino superior apresentados na Figura 9. Como se pode 

notar, mesmo os valores mais altos disponíveis para o estudante – nos anos finais da graduação 

– não cobrem boa parte dos custos decorrentes das anuidades e demais despesas das instituições 

de dois e quatro anos. O que demonstra, mais uma vez, a necessidade de o aluno combinar 

diferentes tipos de assistência financeira para conseguir arcar com os custos das anuidades.  

  Prazos e modalidades de amortização 

O programa Stafford estabelece, como padrão, um prazo de dez anos para a amortização 

do empréstimo, no entanto, como será apresentado na Figura 15, existem outras modalidades 

de amortização.  

O formato da amortização do empréstimo Stafford é o modelo que a literatura 

convencionou chamar de mortgage-type loans, ou seja, pagamento de parcelas fixas mensais. 

O pagamento mínimo mensal do programa é U$ 50. Em 2016, o valor anual do empréstimo 

pago pelos estudantes foi, na média, de U$ 2.350 – U$ 2.580. 
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A segunda opção de amortização do crédito Stafford é uma modalidade em que o valor 

das parcelas aumenta a cada dois anos. Para dívidas de até U$ 30.000, ambos os planos 

oferecem dez anos como o período de amortização, mas se a dívida exceder esse valor, o aluno 

se qualifica para um plano de amortização de 25 anos.  

Existe ainda uma terceira modalidade de amortização, em que o pagamento do 

empréstimo é feito com base na renda do mutuário. Esse mecanismo, apesar de existir, não é 

acessível a um número significativo de estudantes, em razão das complexidades no sistema de 

elegibilidade para inscrição na modalidade (DYNARSKI, 2015). 

Não obstante, dados do Government Accountability Office (GAO, 2016b) informam que, 

em junho de 2016, 24% dos mutuários do programa Stafford estavam amortizando suas 

respectivas dívidas em planos do tipo income-driven (baseados na renda do mutuário).  

O percentual pode ainda ser baixo, mas é importante ressaltar que, em 2013, esse valor 

era de apenas 10%. O governo norte-americano parece demonstrar interesse em aumentar o 

número de mutuários amortizando por meio desse mecanismo. Segundo o documento do GAO: 

“In April 2016, the Administration announced a new goal to add 2 million new borrowers to 

income driven repayment (IDR) plans over the next year, through efforts including targeted 

outreach”. Os principais argumentos para adoção desse sistema são reduzir a inadimplência e 

tornar o pagamento das parcelas mensais menos onerosos para o mutuário.  

A figura abaixo resume as modalidades de amortização do crédito Stafford: parcelas fixas 

mensais, parcelas crescentes e amortização com base na renda. 

Figura 15 - Planos de amortização do programa Stafford  
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(a) Empréstimos inadimplentes e crédito PLUS feito aos pais dos estudantes não são elegíveis para os planos de 

amortização definidos pela renda. A inadimplência é definida quando a dívida alcança um atraso de 270 dias.  

(b) Os pagamentos mensais para os planos de amortização definidos pela renda são geralmente uma proporção da 

renda discricionária
42

 do mutuário. 

(c) O prazo de reembolso pode ser prorrogado até 30 anos para empréstimos de consolidação (disponíveis para 

estudantes que queira combinar vários financiamentos estudantis federais em um só), dependendo do valor.  

(d) O mutuário paga o que seria devido em um prazo fixo de 12 anos se o valor for inferior ao que seria devido 

com base na renda discricionária. O montante fixo de reembolso de 12 anos é ajustado de acordo com a renda.  

(e) O mutuário será elegível se o valor da amortização padrão de dez anos for maior que o montante a ser 

reembolsado por meio desse plano. 

 (f) Os pagamentos não podem crescer acima do limite da amortização padrão de dez anos. 

(g) O mutuário não pode ter um saldo devedor em outros empréstimos estudantis federais concedidos antes de 

outubro de 2007.  

(h) O prazo máximo para amortização é de 20 anos para financiamentos da graduação e 25 anos para financiamento 

de pós-graduação. 

Fonte: Elaboração própria com base em GAO (2016b) 
 

Para Dynarski (2015, p. 19), o principal problema dos planos de amortização definidos 

pela renda, nos EUA, além de não serem a opção padrão para o estudante, é o fato de o 

pagamento do empréstimo não se ajustar automaticamente à renda do mutuário, uma vez que 

se baseia na renda do ano anterior. Além disso, o percentual a ser descontado só pode ser 

alterado se o mutuário apresentar evidências concretas de que a renda mudou. Com isso, o 

estudante inscrito no Pay As Your Earn (PAYE) pode ter mais de 10% de sua renda utilizada 

                                                 

42 Renda discricionária é a diferença entre o rendimento do indivíduo e 150% da diretriz da pobreza para o seu 

tamanho da família e para o seu estado de residência. Para pagamento contingente à renda, Income-Contingent 

Repayment Plan, a renda discricionária é a diferença entre a renda individual e 100% da diretriz da pobreza para 

o tamanho da família e para seu estado de residência. As diretrizes de pobreza são geridas pelo Departamento de 

Saúde e Serviços Humanos e estão disponíveis em aspe.hhs.gov/poverty-guidelines. 

Standard Plan
Graduated 

Plan
Extended plan

Income-

contingent
Income-Based

New Income-

Based

Pay As You 

Earn

Revised Pay As 

You Earn

Elegibilidade 
(a)

Beneficiários 

do 

financiamento 

Stafford

Beneficiários 

do 

financiamento 

Stafford

Mutuários que 

tenham mais 

de U$ 30.000 

em dívidas de 

financiamento 

estudantil

Beneficiários 

do 

financiamento 

Stafford

Mutuários 

cuja renda se 

qualifique 

para esse 

plano (e) (para 

empréstimos 

feitos antes de 

2014)

Mutuários 

cuja renda se 

qualifique 

para esse 

plano (e) (para 

empréstimos 

feitos a partir 

de 2014)

Mutuários 

cuja renda se 

qualifique 

para esse 

plano (e) (para 

empréstimos 

feitos a partir 

de 2011) (g)

Beneficiários do 

financiamento 

Stafford

Pagamentos 

Mensais (b)
Parcelas fixas

Parcelas 

crescentes

Parcelas fixas 

ou crescentes

20% da renda 

discricionária 

(d)

15% da renda 

discricionária 

(f)

10% da renda 

discricionária 

(f)

10% da renda 

discricionária 

(f)

10% da renda 

discricionária

Termos da 

amortização 

(em anos)

10 anos (c) 10 anos (c) Até 25 anos 25 anos 25 anos 20 anos 20 anos 20 ou 25 anos (h)

Planos de amortização definido pela renda

O empréstimo deve ser integralmente pago ao fim 

do período de amortização
Perdão do saldo devedor ao fim do período

http://aspe.hhs.gov/poverty-guidelines


85 

 

para o pagamento do empréstimo, caso sua renda diminua nesse período. O contrário também 

pode acontecer, caso a renda do estudante aumente, ele pode ter menos de 10% de sua renda 

descontada para o pagamento da dívida.  

A autora sugere que a melhor forma de resolver esse problema seria usar o modelo da 

Seguridade Social. As contribuições à Seguridade Social aumentam e diminuem 

automaticamente de acordo com os ganhos do indivíduo. A amortização do financiamento 

estudantil poderia ser tratada da mesma maneira, permitindo que o ente responsável pela coleta 

do pagamento acessasse a renda do indivíduo de forma mais dinâmica. 

5.4  Focalização 

Antes de discutir os critérios de focalização do Stafford, será apresentado o formulário 

pelo qual o estudante consegue acesso a todos os programas federais de financiamento 

estudantil, o Free Application for Federal Student Aid. 

 Free Application for Federal Student Aid (Formulário de Solicitação 

Gratuita de Ajuda Federal para Estudantes) 

Para que um estudante acesse qualquer programa federal que conste da Lei do Ensino 

Superior, de 1965, como bolsas Pell, crédito Stafford e o work-study, o preenchimento do 

formulário FAFSA é obrigatório. O FAFSA solicita informações sobre a renda e a poupança 

dos alunos e de seus pais, bem como o recebimento de vários outros tipos de assistência 

governamental, o montante de outras rendas e obrigações, como créditos fiscais educacionais 

declarados, pensão alimentícia paga ou recebida, etc. 

Uma vez preenchido, as informações são processadas levando em conta algumas 

características do estudante: renda familiar; se o estudante é classificado como dependente ou 

independente; se o estudante tem filho (s); se alguém no seu domicílio recebe auxílio de outro 

tipo de programa que também leve em conta a renda; e que tipo de formulário de imposto de 

renda a família utiliza. O resultado desse processo é o que se convencionou chamar de 

Contribuição Familiar Esperada (Expected Family Contribution - EFC), ou seja, quanto o 

estudante ou sua família terão que contribuir com os custos da educação superior. Outro aspecto 
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relevante na determinação do montante a ser financiado é o tipo de curso e de instituição a ser 

cursada. 

O FAFSA é criticado por muitos autores por ser um formulário complexo e de difícil 

preenchimento, principalmente por famílias de baixa renda (DYNARSKI; SCOTT-CLAYTON, 

2013, p. 15). Experimentos realizados mostram que a simplificação do formulário pode 

aumentar significativamente o acesso ao ensino superior no País (DEMING; DYNARSKI, 

2009, p. 17). Esses experimentos motivaram o governo federal a realizar algumas modificações 

no sentido de simplificar o processo de inscrição pelo formulário, contudo ainda há 

possibilidades de melhoras nesse sentido (THE COLLEGE BOARD, 2016, p. 8).  

O preenchimento do FAFSA é o primeiro passo para receber algum tipo de auxílio do 

governo federal. Para que o estudante seja elegível para obter um empréstimo Stafford ele 

deverá atender a outros requisitos. 

 Critérios e procedimentos para a obtenção de financiamento 

Segundo o Departamento de Educação (U.S EDUCATION DEPARTMENT, 2016), o 

indivíduo elegível para a utilização do programa Stafford deve:  

i. Ser cidadão norte-americano ou, caso não seja, ser elegível para receber o financiamento 

estudantil; 

ii. Estar matriculado ou aceito em instituição de ensino que tenha programa de curso elegível para 

receber recursos federais; 

iii. Ter um cartão válido de Social Security;  

iv. Possuir desempenho acadêmico satisfatório; 

v. Estar em dia com o Serviço Militar Obrigatório (apenas para sexo masculino); 

vi. Assinar a declaração do FAFSA, afirmando que o candidato não está inadimplente em nenhum 

programa federal de apoio ao estudante e que os recursos disponibilizados pelo governo federal 

serão utilizados apenas para fins educacionais; e 

vii. Demonstrar necessidade financeira (caso haja necessidade). 

 A seguir, a Figura 16 apresenta de forma esquemática o fluxo geral para que um 

estudante solicite o financiamento estudantil. Esse fluxo diz respeito aos critérios de 

elegibilidade que o estudante deverá atender, bem como suas obrigações. Conforme o esquema 

abaixo, o aluno não escolhe um tipo de programa específico de financiamento, ou seja, ele não 

opta por um empréstimo subsidiado em detrimento de um não-subsidiado. A decisão é tomada 
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pela própria instituição de ensino onde o estudante irá se matricular com base em seu perfil 

socioeconômico.  

Figura 16 - Fluxo de solicitação do financiamento estudantil (ótica do aluno) 

 
* Master Promissory Note (Subsidiada ou Não subsidiada) é um documento legal em que o estudante se 

compromete a pagar o empréstimo feito, bem como quaisquer juros e taxas decorrentes do empréstimo. A maioria 

das escolas está autorizada a fazer vários empréstimos estudantis federais sob uma MPN por até 10 anos. 

** Entrance counseling é o documento no qual o estudante confirma que entende as responsabilidades e obrigações 

que ele está assumindo ao tomar o empréstimo. 

Fonte: Elaboração própria com base em informações do U.S. Department of Education (2015). 

 O fluxo apresentado a seguir representa a concessão do benefício por parte da IES. 

Como já apontando, o valor do empréstimo dependerá de um conjunto de fatores, como os 

gastos com anuidade, moradia e demais despesas. O montante do empréstimo depende, ainda, 

dos limites atualmente existentes, conforme apresentados na Tabela 11. Assim, os valores de 

empréstimos disponibilizados pela instituição ao aluno não podem ultrapassar o valor de 

empréstimo solicitado, os custos da IES e a necessidade financeira do estudante. Ao final do 

processo, o estudante possui liberdade de escolher o montante do empréstimo que irá tomar, 

não sendo necessário utilizar todo o valor que lhe foi disponibilizado.  

Figura 17 – Fluxo de concessão do financiamento estudantil (ótica da IES) 

 
* As bolsas Pell devem ser o primeiro auxílio estudantil a ser considerado no momento de concessão de qualquer 

programa federal de ajuda ao estudante. 

Fonte: Elaboração própria com base em informações do U.S. Department of Education (2017) 

A seguir apresentaremos como o Stafford segmenta seu público-alvo a partir das três 

categorias de Albrecht e Ziderman (1992): necessidade financeira, mérito e áreas prioritárias.  
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 Necessidade financeira 

O estudante conseguirá o programa subsidiado a depender da sua necessidade financeira, 

que é calculada da seguinte maneira: 

Necessidade Financeira = Custo da instituição de ensino – EFC 

Estudantes com uma alta Contribuição Familiar Esperada (EFC) geralmente não se 

qualificam para bolsas Pell ou work-study, mas podem concorrer aos programas de 

financiamento estudantil (LONG; RILEY, 2007, p. 43). As universidades usam o EFC para 

determinar a elegibilidade do estudante para auxílio federal, estadual ou institucional. O 

estudante, primeiramente, deve ser aceito pelas universidades. Posteriormente, as instituições 

irão lhe apresentar seu respectivo pacote de auxílios. 

É importante ressaltar que instituições diferentes podem oferecer ao mesmo aluno 

diferentes valores de auxílio financeiro. Um exemplo hipotético é fornecido por Long e Riley 

(2007, p. 43). Os autores afirmam que o interessado em frequentar uma instituição privada com 

duração de 4 anos, que custasse, por exemplo, U$ 40.000/ano, qualificaria para uma ajuda 

financeira baseada em necessidades (need-based), diferentemente do que poderia acontecer 

com um estudante de semelhante situação familiar, mas que quisesse frequentar uma 

universidade pública de quatro anos que custasse U$ 10.000/ano. 

O processo de conceder o benefício estudantil sem exceder a necessidade financeira do 

aluno é chamado de packaging. Esse procedimento oferece a cada estudante um “pacote” de 

ajuda diferente que varia de acordo com a IES e depende de outros benefícios que o estudante 

venha a receber da instituição, como bolsas de estudo, e as características dos demais alunos 

matriculados na IES. O Departamento de Educação oferece um software às IES para auxiliar 

no processo de packaging. O aluno será elegível para receber um empréstimo subsidiado se seu 

EFC demonstrar que tal assistência é necessária. 

 Mérito 
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A pesquisa apontada no âmbito deste trabalho apontou que não há segmentação do 

público alvo com base em mérito no programa Stafford. O próprio sítio web do programa43 

afirma que subvenções do tipo grants são voltadas para estudantes com necessidades 

financeiras (need-based) enquanto as bolsas de estudo geralmente se direcionam a estudantes 

com bom desempenho acadêmico (merit-based). 

 Áreas prioritárias 

Embora não existam linhas de financiamento específicas para determinadas áreas do 

conhecimento, o programa Stafford permite que estudantes de cursos da área da saúde tenham 

direito a um limite de crédito maior do que os demais estudantes.  

Nos documentos oficiais do governo norte-americano, não localizamos nenhuma menção 

a um programa federal de crédito educativo voltado para formação inicial de professores. O que 

encontramos foi um tipo de bolsa de estudos voltada para professores, chamada TEACH Grant. 

Trata-se de um programa não baseado em necessidades financeiras, que oferece até U$ 

4.000/ano para estudantes matriculados em programa acreditados e que concordem em lecionar 

em escolas localizadas em regiões de baixa renda (DEPARTMENT OF EDUCATION, 2017). 

Mas nesse caso se trata de uma bolsa de estudos e não um desconto ou outro benefício na 

amortização do empréstimo. 

5.5  Indicadores de sustentabilidade financeira 

 A seguir serão apresentados os indicadores de sustentabilidade financeira do programa 

federal de crédito educativo norte-americano. Com frequência, o noticiário norte-americano 

relata o drama de estudantes com empréstimos elevados e dificuldade de amortização. Muito 

se discute sobre o montante desse débito nos EUA, que seria o segundo maior depois da dívida 

hipotecária, totalizando U$ 1,5 trilhão. No entanto, esse valor se refere ao total do empréstimo 

                                                 

43 “Grants and scholarships are often called “gift aid” because they are free money - financial aid that doesn’t 

have to be repaid. Grants are often need-based, while scholarships are usually merit-based. Grants and 

scholarships can come from the federal government, your state government, your college or career school, or a 

private or nonprofit organization”. Disponível em: <https://studentaid.ed.gov/sa/types/grants-scholarships>. 

Acesso em: 24/10/2017. 

https://studentaid.ed.gov/sa/types/grants-scholarships
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estudantil nos EUA, levando em conta financiamento público e privado. Especificamente no 

caso do programa Stafford, em 2017, os 33 milhões de mutuários acumulavam uma dívida de 

aproximadamente U$ 735 bilhões44. 

Outro aspecto que merece destaque é a taxa de inadimplência. Como será apresentado, a 

inadimplência varia conforme a instituição de ensino, o montante da dívida, o modelo de 

amortização e o perfil socioeconômico. Para alguns desses casos, o governo norte-americano 

introduziu políticas que podem mitigar o problema da inadimplência, como o decorrente da 

baixa qualidade dos cursos ou das instituições de ensino.  

A seguir abordaremos os subsídios implícitos do programa, o encargo de reembolso e a 

taxa de inadimplência.  

 Subsídios implícitos e taxa de recuperação do empréstimo 

Shen e Ziderman (2009, p. 13) calcularam o subsídio implícito concedido no programa 

norte-americano. O crédito Stafford subsidiado apresentou subsídio implícito de 20,31%, 

portanto, uma taxa de reembolso45 do financiamento de 79,69%. No modelo não subsidiado, o 

subsídio implícito foi de 17,12% e a taxa de reembolso, 82,88%46. Em estudo semelhante, 

realizado nos anos 1980, o valor dessa taxa era 71% (ALBRECHT; ZIDERMAN, 1993, p. 80). 

Portanto, em pouco mais de vinte anos, um aumento da taxa de reembolso do financiamento de 

quase 12 pontos percentuais. 

Em razão da existência de fatores administrativos, como inadimplência, atrasos e longos 

períodos de amortização, a taxa de reembolso não necessariamente aponta o quanto do 

empréstimo será recuperado. Se, por um lado, a taxa de reembolso representa o valor máximo 

que determinado empréstimo poderá reaver, a taxa de recuperação de um empréstimo, por outro 

                                                 

44 Disponível em: <https://studentaid.ed.gov/sa/about/data-center/student/portfolio>. Acesso em: 10/12/2017.  

45 A taxa de reembolso do financiamento mede o valor do financiamento que o mutuário deverá pagar. É definida 

como a razão entre o pagamento e o empréstimo recebido, ambos medidos em termos de valores presentes (SHEN; 

ZIDERMAN, 2009, p. 6). 

46 Os dados utilizados no estudo dos autores referem-se à primeira metade dos anos 2000. A taxa de juros do 

programa à época do artigo era de 3,37% a.a. Atualmente, os juros são de 4,45% a.a. 

https://studentaid.ed.gov/sa/about/data-center/student/portfolio
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lado, informa quanto dos desembolsos totais serão recuperados por meio do pagamento de 

empréstimos levando em conta inadimplência, atrasos, etc. (SHEN; ZIDERMAN, 2009, p. 21). 

No capítulo final deste trabalho, o subsídio implícito concedido pelo programa norte-

americano será cotejado com o Fies e com o programa australiano. O objetivo da comparação 

é apresentar o montante do subsídio no Brasil vis-à-vis os demais países.  

 Encargo de reembolso 

Como visto no capítulo anterior, o encargo de reembolso busca compreender o peso que 

o pagamento do empréstimo acarretará para o mutuário. A análise sobre esse encargo dependerá 

do modelo adotado e das premissas utilizadas para se fazer o cálculo. A seguir, apresentaremos 

a metodologia do estudo empírico de Chapman e Lounkaew (2015, p. 92), em que o método 

utilizado foi a regressão quantílica incondicional. As premissas desta pesquisa são: dívida 

média de U$ 100.000 para alunos de cursos de Direito e dívida média de U$ 20.000 para os 

demais cursos, que chamaremos de cursos padrão. Tais valores de débito estão associados a 

desembolsos anuais entre U$ 2.000 e U$ 3.500, podendo chegar a U$ 12.000, caso a dívida seja 

de U$ 100.000.  

Incialmente, os autores demonstraram que as condições de pagamento melhoram 

significativamente47 com prazos de pagamento estendidos, conforme gráfico abaixo: 

Figura 18 - Fluxo de amortização do financiamento ajustado pela inflação 

                                                 

47 Com um prazo de amortização estendido, e para uma dívida de U$ 100.000,00, o encargo de desembolso da 

dívida pode ser reduzido ente U$ 4.000,00 e U$ 9.000,00 ao ano (CHAPMAN; LOUNKAEW, 2015). 
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Fonte: (CHAPMAN; LOUNKAEW, 2015) 

O gráfico acima apresenta duas maneiras diferentes de se amortizar uma dívida no valor 

de U$ 100 mil. Na primeira, trata-se da modalidade padrão de pagamento (mortage-type) 

durante dez anos. Observa-se que, para essa modalidade de pagamento, o encargo de reembolso 

é significativamente superior àquele apresentado na segunda forma de amortização, em que o 

prazo de pagamento do débito se estende ao longo de 26 anos, diluindo o custo da dívida.  

Os principais resultados do estudo de Chapman e Lounkaew (2015, p. 96) apontam que:  

i. A média e a mediana de encargo de desembolso para um graduado estão entre 7%-9% e 4%-

5%, respectivamente. Esses valores são considerados baixos e, portanto, não representariam a 

princípio um problema; 

ii. Advogados do setor privado, sob o plano padrão de dez anos do programa Stafford, têm um 

encargo de desembolso na ordem de 10 e 12% para homens e mulheres, respectivamente; 

iii. No entanto, o encargo de desembolso para advogados do setor público é mais elevado, chegando 

a 16% (média), 22% (mediana) para homens; e 20% (média) e 29% (mediana) para mulheres; e 

iv. O encargo de desembolso se reduz à metade quando os advogados estão no plano de pagamento 

estendido do programa Stafford.  

De modo geral, esses resultados não apontam para uma situação preocupante quanto à 

capacidade de os graduados arcarem com as parcelas de pagamento do programa Stafford. No 

entanto, o cenário se altera ao desagregar o encargo de reembolso para diferentes níveis de 

renda, como se pode observar na tabela abaixo: 

Tabela 12 – Encargo de reembolso por quantil de renda(a) 
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(a) Nível da dívida é U$ 20.000 para graduado padrão com um período de amortização estendido de 20 anos 

e de U$ 100.000 para advogados com período de amortização estendido de 30 anos.  

(b) É referente ao valor mais alto de encargo de reembolso depois de um ano de formado 

*Reembolso de pagamento excede 15% 

**Reembolso de pagamento excede 18% 

Fonte: (CHAPMAN; LOUNKAEW, 2015) 

Os dados acima apontam que, para os quantis mais elevados, o encargo de reembolso não 

ultrapassa os 14%, com exceção dos 19% para mulheres advogadas que estejam no setor 

público com amortização padrão. Chama a atenção o impacto que a amortização estendida 

causa no encargo de reembolso. Para formados em geral do 10o quantil de renda, exceto os do 

Direito, o encargo de reembolso, na média, é de 25% para homens e 20% para mulheres, no 

plano de amortização padrão de dez anos. Ao se estender o período de reembolso de dez para 

vinte anos, os valores caem para 9% e 10%, respectivamente. No entanto, para advogado do 

setor público, o encargo de reembolso do 10o quantil continuaria acima de 15%, mesmo com a 

amortização estendida.  

Chapman e Dearden (2017), replicando a metodologia de Chapman e Lounkaew (2015),  

realizaram cálculos do encargo de reembolso para os estudantes que utilizam o crédito Stafford. 

Neste estudo, foram considerados os alunos bacharéis que estejam no 10º e 20º percentis mais 

pobres, os resultados da pesquisa demonstram que, para esse grupo, o encargo de reembolso no 

Máximo (b) Média Máximo (b) Média

10º 0,46** 0,25** 0,29** 0,20**

25º 0,16* 0,09 0,1 0,07

50º 0,07 0,04 0,07 0,05

75º 0,04 0,03 0,05 0,03

10º 0,37** 0,09 0,19** 0,1

25º 0,08 0,04 0,06 0,04

50º 0,04 0,02 0,04 0,03

75º 0,02 0,01 0,03 0,02

10º 0,39** 0,26** 0,49** 0,32**

25º 0,36** 0,21** 0,27** 0,20**

50º 0,14 0,1 0,14 0,11

75º 0,1 0,07 0,1 0,07

10º 0,99** 0,53** 0,79** 0,47**

25º 0,55** 0,33** 0,68** 0,40**

50º 0,23** 0,17* 0,31** 0,21**

75º 0,14 0,12 0,19** 0,14

10º 0,22** 0,09 0,28** 0,12

25º 0,20** 0,07 0,16* 0,07

50º 0,08 0,04 0,08 0,04

75º 0,06 0,03 0,05 0,03

10º 0,56** 0,15* 0,45** 0,15

25º 0,31** 0,1 0,38** 0,12

50º 0,13 0,06 0,17* 0,08

75º 0,08 0,05 0,11 0,05

Homens Mulheres
Mutuários

Quantil 

de renda

Todos os 

graduados 

(padrão)

Todos os 

graduados 

(estendido)

Advogados do 

setor privado 

(padrão)

Advogados no 

setor público 

(padrão)

Advogados do 

setor privado 

(estendido)

Advogados do 

setor público 

(estendido)
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início da vida profissional, entre 22 e 23 anos, pode chegar a mais de 120% da renda, para 

mulheres e 100% para homens, conforme demonstram os gráficos abaixo. 

Figura 19 – Encargo de reembolso para mulheres com crédito Stafford de U$ 20 mil  

 
Fonte: (CHAPMAN; DEARDEN, 2017) 

Figura 20 – Encargo de reembolso para homens com crédito Stafford de U$ 20 mil  

 
Fonte: (CHAPMAN; DEARDEN, 2017) 

Os gráficos acima, assim como a Tabela 12, demonstram que o encargo de reembolso não 

é um problema que afeta a todos os beneficiários do programa Stafford de forma indiscriminada, 

mas sim alguns segmentos específicos, como homens e, sobretudo, mulheres dos percentis mais 

baixos na distribuição de renda dos EUA. Por essa razão, é fundamental conhecer não apenas 

o encargo médio de reembolso, mas seu peso para estudantes de diferentes níveis 

socioeconômico. Esse debate será retomado no capítulo final. 
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 Taxa de inadimplência 

O Departamento de Educação dos Estados Unidos entende que um contrato de 

financiamento está inadimplente quando o mutuário está há mais de 270 dias sem efetuar 

pagamento. Atualmente, a taxa de inadimplência para o programa Stafford está em torno de 

15% e 20% (DYNARSKI, 2015, p. 14; CHAPMAN; DEARDEN, 2017a). A questão da 

inadimplência nos EUA pode ser compreendida sob três aspectos: o valor da dívida e o formato 

de amortização; o perfil socioeconômico do mutuário e a qualidade da instituição de ensino 

superior. 

Em relação ao valor da dívida, Dynarski (2015, p. 13) demonstra que boa parte da 

inadimplência ocorre para valores baixos de empréstimo. O valor médio da dívida daqueles que 

estão inadimplentes é U$ 14.000, enquanto o valor médio da dívida dos que estão pagando em 

dia é U$ 22.000. Relatório do The College Board (2016) corrobora a autora e informa que 

“estudantes provenientes de faculdades seletivas e estudantes da pós-graduação têm as 

maiores dívidas e as menores taxas de inadimplência. Já os estudantes que tomaram 

empréstimo para cursar instituições de dois anos de duração ou cursos técnicos e profissionais 

têm as menores dívidas e as maiores taxas de inadimplência” (THE COLLEGE BOARD, 2016, 

p. 4). 

Assim, ao invés de um problema da crise da dívida, o que existiria, na verdade, seria uma 

crise no pagamento da dívida (Dynarski, 2015, p. 13). Enquanto a Figura 21 apresenta o 

percentual de mutuários por diferentes faixas de débito, a Figura 22 informa que a maior taxa 

de inadimplência, 24%, ocorre para as dívidas de até U$ 5 mil.  

Figura 21 – Distribuição dos mutuários pelo montante da dívida, em 2015 

 
Fonte: Elaboração própria com base em The College Board (2016) 
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Figura 22 – Taxa de inadimplência por montante da dívida em 2010-2011(a) 

 
(a) Analisa o impacto da inadimplência nos 3 anos seguintes ao início da amortização do empréstimo 

Fonte: Elaboração própria com base em The College Board (2016) 

Por essa razão, a autora afirma que o problema não está no tamanho da dívida e sim na 

forma como ocorre o pagamento do crédito. Pelo modelo atual, a amortização do financiamento 

estudantil começa quando a renda do estudante é baixa e instável. Em razão disso, haveria um 

descasamento entre o momento de concessão do benefício e o momento de pagá-lo. 

 Os efeitos deletérios desse descasamento podem ser amenizados com as amortizações 

income driven apresentadas na seção 5.3.3, em que o estudante inicia a amortização da dívida 

quando sua renda alcança um patamar mínimo. Enquanto a taxa de inadimplência para o 

programa Stafford no plano padrão de amortização fica em torno de 15%-20%, nas 

amortizações feitas sob planos baseados na renda a taxa de não-pagamento foi de 1%48. Motivo 

pelo qual, desde 2009, o governo norte-americano vem estimulando a adesão dos estudantes a 

esse mecanismo de pagamento do empréstimo estudantil (GAO, 2016, p. 6). 

Além do debate sobre o pagamento da dívida, a literatura sobre o tema tem traçado 

relações de causalidade entre a probabilidade de inadimplência e as características 

                                                 

48 Funcionários do Departamento de Educação advertiram contra a comparação das taxas de inadimplência nos 

planos income based e no plano tradicional. Primeiramente, porque os planos income based são mais recentes e os 

mutuários ainda não teriam tido tempo para inadimplir. Em segundo lugar, o corpo técnico do Departamento afirma 

que existem diferenças importantes entre os mutuários que optam por participar de um plano padrão ou income 

based. Tal diferença impactaria a taxa de inadimplência de cada grupo. Por fim, observaram que os participantes 

dos planos income based, devido ao nível de renda, podem realizar pagamentos mensais com valor bastante 

reduzido. A resposta dada pelo Government Accountability Office, órgão de controle americano, foi que, ao 

examinar o estado dos empréstimos por coorte para os mutuários em fase de amortização no mesmo ano fiscal, os 

participantes dos planos income based tiveram taxa de inadimplência inferior à dos participantes do plano padrão 

(GAO, 2015, p. 15). 
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socioeconômicas, étnicas e raciais do estudante (GROSS et al., 2009). Os principais estudos 

estão resumidos a seguir:  

Tabela 13 - Fatores determinantes da inadimplência do crédito educativo nos EUA 

 
Determinantes 

da inadimplência 
Descrição Autores 

Características 

Institucionais 

Tipo de 

instituição de 

ensino 

Análises descritivas sugerem que estudantes que 

frequentaram instituições privadas de 2 anos de 

duração ou community colleges têm taxa de 

inadimplência maior do que os que frequentaram 

instituições mais seletivas ou de 4 anos de 

duração. Ademais, esses estudantes tendem a 

tomar empréstimos maiores, serem de famílias de 

baixa renda e pertencer a grupos étnicos 

minoritários 

Goodwin, (1991) 

Woo, (2002) 

Podgursky et al., 

(2002) 

Gladieux e Perna, 

(2005) 

Característica 

e contexto do 

estudante 

Raça e etnia 

Diferenças raciais e étnicas têm forte correlação 

com a inadimplência. Estudos apontam que 

estudantes afrodescendentes têm maior 

probabilidade de inadimplir do que os brancos 

Podgursky et al., 

(2002) 

Lochner; Monge-

Naranjo, (2004) 

Herr; Burt (2005) 

Idade 

Com o avançar da idade, maior a chance de o 

indivíduo se tornar inadimplente. Uma 

explicação para isso pode ser o fato de que à 

medida que o indivíduo envelhece aumentam as 

obrigações financeiras, como o cuidado com 

filhos e cônjuges 

Flint, (1997) 

Podgursky et al., 

(2002) 

 

Gênero 

A relação entre gênero e inadimplência é bem 

menos clara. Estudos não encontram diferença 

significante entre a probabilidade de default de 

homens e mulheres, mesmo considerando que os 

salários das mulheres tendem a ser inferiores 

Volkwein; Szelest 

(1995) 

 

Contexto 

socioeconômico 

 

Estrutura familiar 

 

O número de dependentes tem forte impacto na 

inadimplência do estudante. Volkwein & Szelest 

(1995) demonstraram que a probabilidade de 

inadimplência aumenta em 4,5% por dependente. 

Para Volkwein et al (1998), o número de filhos 

tem um impacto na probabilidade de 

inadimplência maior do que o tipo de instituição 

frequentada 

Dynarski, (1994); 

Volkwein; Szelest, 

(1995); 

Woo, (2002); 

Educação dos pais 

Estudantes cujos pais tenham nível educacional e 

socioeconômico mais elevado têm menor chance 

de inadimplir 

Choy; Li, (2006); 

Volkwein et al., 

(1998); 

Volkwein; Szelest 

(1995) 

Renda 

Estudantes de famílias com menor nível 

socioeconômico tendem a tomar empréstimos 

maiores. O ônus do pagamento pesa mais sobre 

estudantes mais pobres. A situação se altera na 

pós-graduação, quando a probabilidade de 

default cai significativamente 

Dynarski, (1994); 

Woo, (2002); 

Lochner; Monge-

Naranjo, (2004) 

Volkwein Et Al., 

(1998); 
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Fonte: Elaboração própria 

Por fim, outro aspecto relevante na discussão sobre inadimplência nos EUA tem relação 

com a qualidade da instituição de ensino. O gráfico abaixo apresenta a taxa de inadimplência 

dos estudantes em diversos tipos de instituição.  

Ainda que a taxa de inadimplência do programa Stafford venha aumentando para 

diferentes perfis de cursos e de instituição, chama atenção o crescimento da inadimplência nas 

instituições privadas com fins lucrativos, que cresceu 17 pontos percentuais no período em 

análise. A inadimplência também aumentou em 15 pontos percentuais e em 8 pontos 

percentuais nos cursos de dois anos em colleges públicos e nas instituições menos seletivas com 

duração de quatro anos, respectivamente. A classificação das instituições em “não-seletiva”, 

“seletiva” e “extremamente seletiva” segue a metodologia proposta por  Looney e Yannelis 

(2016) que cria um ranking de universidades com base na competição do processo seletivo da 

instituição. 

Figura 23 – Taxa de inadimplência por tipo de curso e instituição(a) (2000-2009) 

Experiência 

acadêmica 

Desempenho 

acadêmico 

Boa parte da literatura aponta que terminar o 

ensino superior é o maior preditor de 

adimplência, independentemente do tipo de 

instituição. Estudantes que se formaram têm uma 

chance de default de 2%, enquanto os que não 

concluíram a educação superior possuem 14% de 

chance 

Dynarski, (1994); 

Woo, (2002); 

Volkwein; Szelest, 

(1995); 

Lochner; Monge-

Naranjo, (2004) 

Volkwein Et Al., 

(1998); 

Preparo 

acadêmico 

Bons indicadores de desempenho do ensino 

médio (testes padronizados, exames de admissão, 

etc) reduzem a probabilidade de default 

Lochner; Monge-

Naranjo, (2004) 

Podgursky Et Al., 

(2002) 
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(a) Analisa o impacto da inadimplência nos 5 anos seguintes ao início da amortização do empréstimo 

Fonte: Elaboração própria com base em The College Board (2016)  

 

Pelo gráfico acima, se nota que as instituições privadas com fins lucrativos e as públicas 

com cursos de dois anos apresentam as maiores taxas de inadimplência. O fenômeno pode estar 

ocorrendo por várias razões: perfil dos estudantes, baixos salários dos egressos, taxa de 

desemprego mais elevadas para os egressos, etc.  

Em 2014, uma alteração na legislação da política de financiamento estudantil foi aprovada 

para mitigar essa situação. De modo a melhorar a qualidade dos cursos ofertados no programa 

Stafford e mitigar a taxa de inadimplência, desde 2014, instituições de ensino públicas ou 

privadas com altas taxas de inadimplência podem perder a elegibilidade para participar dos 

programas federais de auxílio estudantil ou podem ver comprometidos seus planos de expansão 

de novos programas.  

Quando a taxa de inadimplência dos egressos de determinada instituição de ensino 

alcança 30% por três anos consecutivos ou 40% em um ano, o Departamento de Educação pode 

impor sanções a essas IES. Além das sanções, essas instituições devem preparar um plano de 

trabalho que identifique os fatores que levaram à elevada taxa de inadimplência. Em 2016, nove 

instituições deixaram de participar do programa federal de crédito educativo. (U.S. 

DEPARTMENT OF EDUCATION, 2016). No âmbito da pesquisa realizada, não encontramos 

informações sobre a taxa de inadimplência segmentada por tipo de instituição para 2014 em 

diante, quando a alteração na legislação foi implementada. Contudo, espera-se que, nos 
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próximos anos, as instituições cujos egressos apresentem alta taxa de inadimplência consigam 

melhorar seus indicadores de qualidade.  

5.6  Considerações finais sobre o Stafford 

Concluímos essa seção reafirmando a impressão inicial acerca da complexidade do 

sistema de crédito educativo norte-americano. Em que pese a dificuldade de sistematizar toda 

a informação, existe uma grande quantidade de estudos tanto da academia quanto de instituições 

de pesquisa debruçados sobre o tema. Além disso, órgãos governamentais também têm 

empreendido esforços no sentido de qualificar o debate sobre o financiamento estudantil. Assim, 

ao fim do capítulo tem-se a impressão que parte da complexidade é mitigada pela qualidade das 

informações encontradas. Algo que nem sempre encontramos para o Fies.  

A dívida estudantil é, sem dúvidas, um problema que tem preocupado as autoridades 

governamentais e esforços têm sido direcionados para evitar que o estudante se torne 

inadimplente, como melhoria das condições de amortização da dívida e perdão do débito por 

decorrência do tempo. Ainda assim, nos parece que grande parte do problema da inadimplência 

decorre da qualidade do curso ofertado pela instituição frequentada pelo estudante e do retorno 

financeiro do curso escolhido.  

Obviamente que esses não são problemas circunscritos ao desenho do crédito educativo, 

mas dizem respeito a todo o sistema de ensino superior. Não obstante, cabe à política pública, 

a partir da realidade existente, oferecer o melhor serviço possível ao cidadão. Recentemente o 

jornal The Washington Post noticiou que: “The national student loan default rate is one of the 

most closely watched metrics in higher education because it is used to determine whether 

colleges are eligible to receive federal student aid 49 ”. A medida adotada pelo governo 

Americano demonstra que o Estado quase sempre tem um papel indutor de boas práticas entre 

os entes privados. No caso específico das universidades que perdem a elegibilidade para o 

                                                 

49  Disponível em: <https://www.washingtonpost.com/news/grade-point/wp/2017/09/28/the-number-of-people-

defaulting-on-federal-student-loans-is-climbing/?utm_term=.0df34f0640d3>. Acesso em: 06/12/2017 

https://www.washingtonpost.com/news/grade-point/wp/2017/09/28/the-number-of-people-defaulting-on-federal-student-loans-is-climbing/?utm_term=.0df34f0640d3
https://www.washingtonpost.com/news/grade-point/wp/2017/09/28/the-number-of-people-defaulting-on-federal-student-loans-is-climbing/?utm_term=.0df34f0640d3
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suporte federal, há um ganho secundário, mas não menos importante, que é o de informar ao 

estudante sobre a qualidade das instituições de ensino. 

A qualidade da oferta de um programa adequado, não apenas de financiamento 

estudantil, está diretamente ligada à quantidade e à qualidade de informação, estudos e pesquisa 

acerca do tema. Nesse sentido, um aspecto positivo do programa Stafford é a existência de 

inúmeras fontes de pesquisas e de publicações, de dentro e de fora do governo, apontando os 

melhores caminhos para o aprimoramento da política e auxiliando o estudante no processo 

decisório sobre cursos de graduação, instituições de ensino e formas de amortização da dívida.  
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6 Crédito Educativo na Austrália 

Neste capítulo, será apresentado o sistema australiano de financiamento estudantil. Como 

se observará nas páginas seguintes, trata-se do menor sistema, entre os três países, em número 

de beneficiários, mas o maior em termos de abrangência e de modalidades de oferta. O atual 

programa de empréstimo estudantil na Austrália não se limita a emprestar recursos para 

estudantes pagarem suas anuidades no ensino superior, mas vai além e concede empréstimos 

para a educação profissional e tecnológica, para o pagamento de taxas na universidade e para a 

realização de intercâmbio acadêmico. 

Além da abrangência, outro aspecto de destaque do programa é a facilidade do formato 

de amortização. Tal característica traz dois grandes benefícios: encargos de reembolso 

razoáveis para o mutuário e uma taxa de inadimplência inferior àquela verificada em outros 

sistemas. A seguir, apresentaremos os principais aspectos da política de crédito educativo na 

Austrália.  

6.1  Panorama da educação superior 

 Instituições de ensino superior 

Atualmente, existem três tipos de universidades na Austrália: universidades públicas, 

universidades internacionais e universidades de especialização privadas. As instituições 

públicas correspondem a mais de 90% do total de universidades no país (TEQSA, 2017, p. 17). 

Além das universidades, existem ainda as Higher Education Providers, que são 

faculdades, institutos e escolas autorizadas a oferecer cursos de ensino superior. Para tanto, é 

necessário que essas instituições de ensino sejam registradas no Tertiary Education Quality and 

Standards Agency (TEQSA), de modo que todas as instituições de ensino superior atendam às 

condições estabelecidas pelo governo (NORTON; CAKITAKI, 2016, p. 14). 

A instituição de ensino se classifica pelo tipo de qualificação que oferece, chamado 

Australian Qualification Framework (AQF). As qualificações se diferenciam de acordo com o 

conhecimento e as habilidades necessárias para a conclusão de determinado curso, podendo 

variar de 1 a 10. A tabela abaixo apresenta os tipos de qualificações existentes: 
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Tabela 14 - Qualificações australianas (Australian Qualification Framework) 

 
Fonte: (NORTON; CAKITAKI, 2016, p. 11) 

 Os certificados de I a IV são classificados como cursos vocacionais da educação 

profissional e tecnológica (EPT). Os graus de associado até o doutorado (níveis 6 a 10) se 

classificam como ensino superior. Os Diplomas dos níveis 5 e 6 podem ser tanto do ensino 

profissional quanto de ensino superior, mas, na maioria dos casos, é lecionado no ensino 

profissionalizante (NORTON; CAKITAKI, 2016, p. 10).  

As universidades públicas australianas não são gratuitas. É cobrado do estudante uma 

anuidade que, na Austrália, se chama contribuição. A contribuição estudantil é parte do custo 

referente a um CSP - Commonwealth Supported Place (locais apoiados pelo Governo Central). 

Um CSP é um local (vaga) subsidiado dentro das Universidades públicas e de algumas privadas 

(desde que ofereçam cursos em áreas prioritárias, como enfermagem e educação).  

O Governo subsidia um CSP pagando parte das anuidades diretamente à instituição de 

ensino e o estudante paga o valor restante para a instituição. Esse valor remanescente é chamado 

de contribuição estudantil. Geralmente, o governo arca com aproximadamente 60% do custo de 

um CSP dependendo do custo, como será apresentado na Tabela 16. O valor da anuidade em 

um CSP tende a ser inferior à tuition fee cobrada pelas instituições privadas (DEPARTMENT 

OF EDUCATION AND TRAINING, 2016a). 

 Matrículas e perfil dos alunos 

Nível Qualificação

1 Certificado I

2 Certificado II

3 Certificado III

4 Certificado IV

5 Diploma

6 Diploma Avançado; Grau de associado

7 Grau de bacharel

8
Certificado de Graduado; Diploma de 

Graduado; Bacharelado

9 Grau de mestre

10 Grau de doutorado
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De acordo com dados da OCDE (2017a, p. 3), a proporção da população australiana de 

25 a 34 anos com ensino superior era de 49%, sendo uma das maiores entre os países-membros 

desta organização. 

Desde a segunda metade dos anos 1970, observa-se um crescimento do número de 

matrículas do ensino superior. Essa ampliação implicou a democratização do acesso à 

universidade, deixando de atender exclusivamente estudantes da elite (DUENHAS, 2013, p. 

33). A figura abaixo apresenta a evolução das matrículas nos últimos sessenta anos. 

Figura 24 – Evolução das matrículas no ensino superior australiano – 1950 – 2014 (milhões de 

estudantes) 

 
Fonte: (NORTON; CAKITAKI, 2016, p. 20) 

O crescimento acelerado foi, em grande medida, consequência das reformas educacionais 

que ocorreram no país na década de 1980, dentre elas a criação do programa de crédito 

educativo, o Higher Education Contribution Scheme (HECS), em 1989. 

Em 2014, havia cerca de 1,4 milhão de estudantes matriculados no ensino superior. Desse 

total, 979 mil eram da graduação e 387 mil na pós-graduação. Ressalta-se a forte participação 

de estudantes estrangeiros no ensino superior. Em 2014, esses estudantes representavam 13% 

do total de matrículas da graduação e 76% das matrículas na pós-graduação. A distribuição das 
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matrículas se dá da seguinte maneira: 82% em instituições públicas e 18% em privadas. Nesse 

mesmo ano, 76% das matrículas no ensino superior eram em tempo integral50. 

Outra característica do País é a grande participação de fontes privadas de recursos nos 

gastos com ensino superior. As famílias australianas e os estudantes internacionais contribuem 

com, aproximadamente, 48% das despesas com o ensino superior. Isso significa que o 

financiamento privado das famílias (sem levar em conta o gasto de outras entidades privadas) 

corresponde a um percentual significativamente mais elevado que o da média dos países da 

OCDE, de 22%51 (OECD, 2017a, p. 2). No entanto, a participação do governo no financiamento 

da educação tem crescido nos últimos anos Norton e Cakitaki (2016, p. 54)   

Adultos com educação terciária na Austrália ganham 40% mais do que aqueles que 

cursaram apenas o ensino médio. O retorno do ensino superior tem se mantido constante ao 

longo do tempo, mesmo depois da introdução do programa de financiamento educativo 

(MARKS, 2009, p. 72). Assim, o prêmio educacional pelo ensino superior é inferior à média 

da OCDE de 56%, do Brasil (150%) e dos EUA (75%). A diferença salarial menor do que em 

outros países desenvolvidos pode ser explicada, em parte, pelos rendimentos comparativamente 

elevados dos trabalhadores com ensino médio e a proporção relativamente alta de pessoas com 

ensino superior completo no País (OECD, 2017a, p. 3).  

6.2  Histórico do crédito educativo na Austrália 

Até 1973, as universidades públicas australianas exigiam o pagamento de anuidades 

(tuition fee). No entanto, boa parte dos estudantes recebia algum tipo de bolsa de estudos, não 

pagando, portanto, o valor integral das anuidades. Em 1973, as taxas de anuidade foram 

abolidas e as universidades australianas passaram a ser financiadas sem qualquer contribuição 

direta dos alunos. 

                                                 

50 Uma matrícula de tempo integral padrão é de 8 unidades por semestre. “Tempo integral” pode ser definido como 

75% ou mais da carga padrão de estudo de tempo integral. Por exemplo, 6 unidades por semestre é contado como 

um estudo em tempo integral para a maioria dos programas (THE UNIVERSITY OF QUEENSLAND, 2017). 

51 Esse valor é de 46% para os Estados Unidos. Para o Brasil, não foram encontradas informações.  
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Em 1987, o Higher Education Administration Charge (HEAC) voltou a exigir o 

pagamento de uma anuidade de todos os estudantes, independentemente do curso escolhido, no 

valor de A$ 250, em dólares australianos de 1987. A cobrança dessa taxa, ainda que fosse um 

valor abaixo dos custos do ensino superior, representou um endosso do governo à cobrança de 

anuidades pelas instituições públicas de ensino superior (CHAPMAN, 2011, p. 84). 

Dois fatores principais contribuíram para acelerar a cobrança de anuidades nas 

instituições públicas de ensino superior. Primeiramente, o aumento do número de concluintes 

do ensino médio, nos anos de 1980, pressionou a expansão da oferta de vagas no ensino superior. 

Em segundo lugar, dois políticos proeminentes à época eram extremamente favoráveis à 

cobrança de anuidades por questões redistributivas. Peter Walsh e John Dawkins, Ministros da 

Educação Superior e das Finanças, respectivamente, enfatizavam que o sistema de educação 

superior no País era regressivo. As universidades públicas eram custeadas por todos os 

contribuintes, mas quem conseguia acessá-las eram estudantes com condições socioeconômicas 

acima da média da população. Esses estudantes, uma vez graduados, seriam beneficiados 

privadamente por possuírem diploma de ensino superior (CHAPMAN, 2011, p. 85). 

Em 1989, o governo australiano estabeleceu um encargo a ser pago pelo aluno no valor 

de aproximadamente A$ 2.300, em dólares australianos de 1989, para cada ano de tempo 

integral. Esse valor correspondia a aproximadamente 20% do custo médio de um curso superior 

à época. O restante dos custos era pago pelo governo (BIRCH; MILLER, 2006). 

Nesse período, os alunos passaram a poder financiar parte dos custos de anuidade por 

meio de um sistema de empréstimo contingente à renda, chamado de Higher Education 

Contribution Scheme (HECS). Os estudantes que tomavam esse tipo de empréstimo 

começavam a amortizar a dívida quando sua renda anual alcançava um limite. Em 1989, esse 

limite era de A$ 22.000. Não havia cobrança de juros no HECS. A dívida era indexada a cada 

ano com base no Índice de Preços ao Consumidor (CPI). Os níveis de renda para os quais se 

iniciava o pagamento do empréstimo e os percentuais de amortização do HECS estão 

detalhados na Tabela 17. 

O HECS aumentou a receita de recursos para a educação superior na Austrália, 

permitindo financiar a expansão desta etapa do ensino no País, sem excluir a participação de 
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alunos de baixa renda (WOODHALL, 2002, p. 4). Como demonstra o gráfico abaixo, os 

recursos para a educação superior, provenientes do HECS, contribuíram com A$ 1,6 bilhão 

entre 1989 e 1995. Em 1995, a receita do HECS correspondia a 10% dos recursos financeiros 

da educação superior. 

Figura 25 - Receitas provenientes do HECS 

 
Fonte: (CHAPMAN, 1997, p. 5) 

Segundo Barr (1998, p. 186), o HECS foi responsável por aprimorar a Educação Superior 

australiana em três quesitos: (i) introduziu um efetivo esquema de empréstimo contingente à 

renda; (ii) estabeleceu o princípio das tuition fees que haviam sido abolidas nos anos 1970; e 

(iii) aumentou os recursos destinados à educação superior, já que as tuition fees trouxeram 

recursos extras. 

Em 1997, o governo recém-eleito introduziu uma estrutura de três níveis de cobrança, em 

que os encargos refletiam os custos do curso e, no caso dos cursos de Direito e Enfermagem, 

uma avaliação dos possíveis rendimentos futuros. Desse modo, os alunos que se matricularam 

em universidades australianas, em 1999, se depararam com valores de anuidades que variavam 

por curso, conforme apresentado na tabela abaixo (CHAPMAN; RYAN, 2005, p. 5). 

Tabela 15 - Custo do HECS por banda: 1989, 1993 e 1999 (A$ 1999) 
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Fonte: Elaboração própria com base em Chapman e Ryan (2005, p. 6)  

Além da introdução das faixas de pagamento de acordo com o curso, outras mudanças 

ocorridas nesse período tornaram o programa menos vantajoso para o estudante. Até 1997, o 

pagamento do empréstimo iniciava quando a renda do estudante alcançava A$ 27.000/ano, que 

equivalia ao salário médio à época. A partir de 1997, a primeira faixa de reembolso reduziu-se 

para aproximadamente A$ 20.000/ano, valor correspondente a cerca de 65% do rendimento 

médio australiano à época (CHAPMAN; RYAN, 2005, p. 6; BIRCH; MILLER, 2006). 

O gráfico a seguir demonstra o impacto que essa alteração teve no encargo de reembolso 

do HECS em 1992/93 e 1998/99. 

Figura 26 - Parâmetros de amortização do HECS: 1992/93 e 1998/99 (A$ 1999) 

 
Fonte: (CHAPMAN; RYAN, 2005, p. 7) 

Faixas do HECS

Custo do HECS para 

cada ano integral de 

estudo

Cursos

1989 2.300 Todos os cursos

1993 2.600 Todos os cursos

1999

Faixa 1 3.409

Faixa 2 4.855

Matemática, Computação, 

Arquitetura, Engenharia, 

Administração, Economia 

e Negócios

Faixa 3 5.682

Direito, Medicina, 

Ciências Médicas, 

Odontologia, Veterinária

Artes, Humanidades, 

Estudos Sociais, 

Educação, Enfermagem, 

Justiça e Estudos Legais
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A alteração de parâmetros ocorrida em 1997 elevou a taxa de reembolso do pagamento 

do empréstimo em mais de 3 pontos percentuais para algumas faixas de renda. Segundo 

Chapman, essas mudanças teriam elevado o valor presente do financiamento HECS em torno 

de 10 a 15% (CHAPMAN; RYAN, 2005, p. 7). Outra mudança no período foi o estímulo ao 

pagamento à vista das anuidades, por meio de um desconto de 25%. Entretanto, uma pequena 

parcela dos estudantes, cerca de 20%, optou pelo pagamento à vista (MARKS, 2009, p. 73).  

Em 2005, o HECS foi, mais uma vez, alterado e passou-se a chamar Higher Education 

Loan Programme (HELP). As principais características, no entanto, permaneceram a mesmas. 

O programa continuou oferecendo empréstimos contingentes à renda para que estudantes 

pudessem pagar as contribuições (anuidades) das instituições públicas de ensino superior com 

taxa de juros real igual à zero. Mas foi além, e criou também empréstimos voltados a estudantes 

matriculados em instituições privadas, alunos da educação profissional e outros. 

Apresentaremos a seguir as principais características desse programa.  

6.3  Higher Education Loan Programme (HELP) 

 Modalidades de empréstimo 

Atualmente, o principal auxílio financeiro aos estudantes interessados em ingressar em 

uma universidade australiana é o HELP. O HELP conta com cinco programas subsidiários que 

possuem finalidades distintas.  

O HECS-HELP é a principal modalidade de financiamento dentro do sistema HELP, sendo 

responsável por mais de 50% dos valores totais de empréstimos, conforme apresentado na 

Figura 27. O sistema HECS-HELP funciona da seguinte maneira: o estudante, ao se matricular 

na instituição de ensino pública, tem duas opções, o pagamento à vista do valor total do curso 

(upfront payment) ou o empréstimo via HECS-HELP que acontece de forma automática. Na 

prática, o estudante tem até a data do censo educacional para realizar o pagamento à vista da 

contribuição ou será automaticamente inscrito no programa HECS-HELP. Em 2015, 

aproximadamente 500 mil estudantes utilizaram o financiamento HECS-HELP 

(DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING PORTFOLIO, 2016, p. 58). Além do 

HECS-HELP as demais modalidades de empréstimo são FEE-HELP, VET-HELP, SA-HELP, 

OS-HELP.  
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A principal diferença entre o HECS-HELP e o FEE-HELP é que, enquanto aquele 

financia estudantes que irão para universidades públicas e alguns estabelecimentos privados, o 

FEE-HELP é um empréstimo para estudantes matriculados em instituições privadas não 

subsidiadas pelo Governo Central. Para esse tipo de empréstimo, é cobrada uma taxa de 25% 

sobre o valor do empréstimo (DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING, 2017a). 

Estudantes da pós-graduação também podem utilizar o FEE-HELP. Em 2015, cerca de 59% 

dos estudantes com empréstimo FEE-HELP eram alunos da pós-graduação (NORTON; 

CHERASTIDTHAM, 2016, p. 10).  

O Vocational Education and Training - Higher Education Loan Program (VET FEE-

HELP) é um tipo de empréstimo para estudantes da educação profissional e técnica para que 

possam arcar com os custos das tuition fees em cursos de formação profissional de nível 

superior. Assim como no FEE-HELP, os estudantes devem pagar uma taxa (fee) de 20% sobre 

o valor financiado (NORTON; CHERASTIDTHAM, 2016, p. 13). O VET FEE-HELP foi 

descontinuado em 2017. Os novos financiamentos para cursos de EPT serão realizados sob o 

esquema VET Student Loan. Como se trata de uma inovação recente, que ocorreu durante a 

elaboração deste estudo, abordaremos no presente capítulo as principais características do antigo 

VET FEE-HELP e, na seção 6.6, discutiremos os motivos que levaram à reforma de 2017. 

O Over Seas - Higher Education Loan Program (OS-HELP) é um mecanismo de 

empréstimo do governo que auxilia estudantes das instituições públicas de educação superior a 

realizar uma parte dos estudos no exterior. 

Já o Services and Amenities – Higher Education Loan Program (SA-HELP) é um terceiro 

tipo de programa de financiamento estudantil, com foco nas despesas que o estudante terá na 

universidade. O limite máximo de auxílio, nessa categoria, é de A$ 263 por estudante e pode 

ser acrescentado ao crédito HELP.  

O gráfico abaixo apresenta o número de financiamentos HELP para cada modalidade. 

Figura 27 - Número de financiamentos HELP pago para cada modalidade 
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*Os valores para 2017-2018 são estimativas 

Fonte: Elaboração própria com base em Department of Education and Training (2014, p. 76; 2016a, p. 

58).  

A responsabilidade do programa se divide entre o Departamento de Educação e Formação 

e o Australian Taxation Office (ATO), espécie de Receita Federal australiana. Enquanto o 

Departamento de Educação é responsável pela gestão do HELP, o ATO cuida da cobrança das 

dívidas e do recolhimento do pagamento do empréstimo52.  

 Cobertura do financiamento 

A cobertura de financiamento dependerá da modalidade de empréstimo que o estudante 

utiliza, do tipo de instituição onde ele está matriculado e do curso frequentado.  

Os estudantes interessados matriculados em instituições públicas de ensino solicitam 

empréstimos de acordo com as taxas anuais fixadas para os diferentes cursos (NORTON; 

CAKITAKI, 2016, p. 45). A tabela abaixo apresenta os valores máximos que podem ser 

cobrados dos estudantes em cada curso (contribuição estudantil máxima) e o valor da 

contribuição do governo australiano. O valor da contribuição estudantil é que determinará o 

montante do empréstimo que o estudante solicitará pelo HECS-HELP.  

Tabela 16 - Contribuições estudantis e do Governo Australiano para o HECS-HELP 

                                                 

52 Disponível em: 

<https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/Parliamentary_Library/pubs/rp/rp1617/

Quick_Guides/HELP>. Acesso em: 06/11/2017. 

472.700 497.000 522.734 533.000 556.200

90.700 87.000 80.090 88.500 91.000
7.200

12.600 14.427 16.800
18.500

402.900
463.400

496.520
515.400

521.500

87.700

172.300
196.269

196.300
198.400

2013–14 2014–15 2015–16 2016–17 2017–18*

HECS-HELP FEE-HELP OS-HELP SA-HELP VET FEE-HELP

https://www.aph.gov.au/About_Parliament/Parliamentary_Departments/
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Fonte: Elaboração própria com base em Department of Education and Training (2017b) 

Como se nota pela tabela acima, em alguns casos, dentro do mesmo grupo de 

financiamento podem existir diferentes valores de contribuição estudantil. Além disso, é 

importante ressaltar que as instituições de ensino podem cobrar qualquer valor do estudante, 

desde que esteja no intervalo permitido pelo governo, conforme apresentado na tabela acima. 

Na maioria dos casos, as universidades cobram do estudante o valor máximo permitido 

(DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING, 2016a). 

Já para o FEE-HELP, o limite de empréstimo, em 2016, era de A$ 124.238 para medicina, 

odontologia e veterinária; e A$ 99.839 para os demais cursos. Esses valores se referem ao 

máximo que poderá ser emprestado nesta modalidade (DEPARTMENT OF EDUCATION 

AND TRAINING, 2017a). O OS-HELP financia o estudante em até A$ 8.800 por um período 

de seis meses, podendo ser postergado por mais seis meses. O SA-HELP permite um valor 

máximo anual de empréstimo de A$ 290 em 2016. 

 Modalidades de amortização, prazos e juros 
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A modalidade de amortização do HELP difere do modelo tradicional de pagamento de 

parcelas fixas (mortgage-type loans ou fixed schedule loans), pois as prestações são definidas 

de acordo com a renda dos estudantes. A amortização da dívida só começa quando o devedor 

tem condições de fazê-lo. Esse tipo de amortização ficou conhecida como empréstimo 

contingente à renda, ou ECR.  

Parte do sucesso do modelo de crédito educativo na Austrália decorre justamente do 

formato da amortização do financiamento. Como o pagamento da dívida é calculado como uma 

proporção dos rendimentos totais do indivíduo, é mais fácil para o estudante compreender como 

a amortização ocorrerá no futuro. O modelo de financiamento estudantil implementado na 

Austrália foi a primeira experiência de um sistema de empréstimo contingente à renda 

(WOODHALL, 2002, p. 6). 

A coleta do pagamento da dívida é feita por meio de desconto em folha (e mecanismos 

análogos destinados a profissionais que trabalham por conta própria), com ajustes periódicos 

no imposto de renda de pessoa física. A amortização ocorre quando o indivíduo ultrapassa 

determinado montante de rendimentos, o que pode acontecer enquanto o estudante ainda estiver 

matriculado no curso de graduação. Depois que o beneficiário alcançar a primeira faixa de renda, 

incidirá uma alíquota que pode variar entre 4% a 8%, a depender dos rendimentos tributáveis 

para aquele ano. Atualmente, a amortização do empréstimo é compulsória a partir do piso de 

renda de A$ 54.869, conforme será apresentado na seção 6.5.2.  

Não há juros reais cobrados nos empréstimos em nenhum dos empréstimos HELP. A 

dívida é indexada anualmente ao Índice de Preços ao Consumidor (IPC), de modo que mantenha 

seu valor real. Trata-se de uma condição vantajosa para os estudantes, uma vez que a inflação, 

medida pelo IPC, costuma ser inferior ao custo de empréstimo do governo – ou seja, há um 

subsídio implícito no programa (PARLIAMENTARY BUDGET OFFICE, 2016, p. 1). 

O prazo de duração do financiamento é, naturalmente, mais flexível, já que os pagamentos 

são definidos de acordo com a renda do graduado. Em momentos de renda baixa ou inexistente, 

as parcelas devidas são reduzidas ou até suspensas (NASCIMENTO, 2016, p. 11). 
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O pagamento da amortização só termina quando o montante emprestado, acrescido o IPC, 

for integralmente pago. Em caso de falecimento do mutuário, todas as obrigações cessam com 

o óbito. Caso o mutuário não possua renda em um determinado período ou caso esta fique 

abaixo do patamar mínimo de pagamento, a amortização do empréstimo cessa e será retomada 

somente quando o estudante retomar o patamar de renda mínima estabelecida. 

6.4  Focalização 

Como será apresentado adiante, são elegíveis ao programa HELP todos os estudantes 

australianos, desde que tenham sido aceitos em uma instituição de ensino superior. Estudantes 

matriculados em um curso de educação profissional e tecnológica de nível superior também 

podem solicitar o empréstimo. Pelos critérios acima, é possível notar que não há foco específico 

em facilitar que estudantes de menor nível socioeconômico ingressem no ensino superior.  

Tampouco parece haver evidências de que estudantes que tenham tido bom desempenho 

acadêmico sejam beneficiados com percentual maior de financiamento. No entanto, há um 

debate sobre o HECS e o HECS-HELP terem alterado a participação de diferentes segmentos 

sociais no ensino superior, a ser apresentado na seção 6.4.1.  

São elegíveis para o programa HELP estudantes que: 

i. Estejam estudando em um estabelecimento apoiado pelo Commonwealth (para o HECS-HELP); ou 

ii. Estejam estudando em uma instituição de ensino aprovada para receber a mensalidade por meio do 

FEE-HELP (para o FEE-HELP); ou 

iii. Estiverem matriculados em cursos superiores de educação profissional e tecnológica (para o VET 

FEE-HELP); 

iv. Sejam cidadão australiano; ou tenham o Visto Especial da Nova Zelândia que atenda aos pré-

requisitos de residência de longo prazo; ou sejam titular do visto humanitário permanente; e 

v. Estejam inscritos em uma unidade da Universidade onde esteja matriculado até a data do censo. 

Como se observa, praticamente não há critérios de segmentação. Todos os estudantes 

interessados em cursar a graduação em uma universidade pública ou privada, em potencial, 

podem acessar o HELP. 

Entretanto, conforme apresentado na Tabela 16, o valor da contribuição do governo 

australiano, no HECS-HELP, pode ser maior para cursos de determinadas áreas, como 



115 

 

agricultura, medicina e educação. Isso demonstra que, apesar de não haver uma segmentação 

efetiva do público-alvo do HELP, existe uma intenção do programa em induzir a matrícula em 

algumas áreas do conhecimento, por meio de um maior subsídio. Há, assim, um critério de 

priorização de áreas do conhecimento por parte do governo. 

 Participação de diferentes segmentos sociais no ensino superior 

Há um grande debate na literatura sobre o papel do HECS em facilitar o acesso de 

estudantes de menor nível socioeconômico ao ensino superior. Os autores apresentados a seguir 

afirmam que, ao permitir que todo o acesso ao ensino superior pudesse ocorrer por meio de um 

financiamento estudantil e que o pagamento da dívida começaria quando o estudante alcançasse 

um nível mínimo de renda tributável, as barreiras de entrada à graduação teriam sido 

significativamente reduzidas. 

Além das vantagens da amortização por ECR, Chapman (1997, p. 11) aponta que a 

mudança dos preços das tuition fee para os preços de mercado - que passaram a ser pagas por 

empréstimos contingentes à renda - permitiu que milhões de dólares, antes gastos com subsídios 

gerais, fossem liberados para serem usados em subsídios específicos e focalizados nos grupos 

cujo acesso ao ensino superior era menor.  

Segundo Barr (1998, p. 187), esse foi um movimento inequivocamente progressivo – que 

beneficiou os mais pobres em detrimento dos mais ricos - e, por isso, gerou controvérsias. Essa 

impressão é corroborada por Chapman e Ryan (2005, p. 17), que chamam a atenção para a 

mudança na composição socioeconômica dos alunos do ensino superior australiano entre 1988 

e 1999. Nessa época, houve um aumento da participação de todos os níveis de renda na 

educação superior. Esse crescimento, no entanto, foi maior para estudantes de renda média, 

como se nota pela figura abaixo. 

Figura 28 – Participação no ensino superior por status socioeconômico: 1988 - 1999 
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Fonte: (CHAPMAN; RYAN, 2005, p. 16) 

Andrews (1997, 1999) avaliou se a introdução das bandas de pagamento no HECS, em 

1996, teria afetado a demanda dos estudantes ou seu interesse em cursar o ensino superior. O 

autor analisou alterações no número de matrículas do ensino superior em um período de dez 

anos e concluiu que as mudanças no HECS não afetaram o nível de interesse dos concluintes 

do ensino médio em se matricular em um curso de graduação. No entanto, parece ter tido efeito 

em indivíduos que já haviam concluído o ensino médio há mais tempo. 

Ainda que o programa tenha contribuído para aumentar mais a participação das classes 

média do que das classes baixas, Norton e Cherastidtham (2016, p. 16) calcularam o montante 

de subsídio aos juros que estudantes provenientes de diferentes níveis de renda e de diversas 

profissões obtém do governo53. Pela metodologia destes autores, parece haver indícios de que 

o subsídio aos juros do HELP tem sido direcionado aos estudantes de baixa renda. No entanto, 

mesmo estudantes que estão no nonagésimo percentil da distribuição renda recebem cerca de 

10% de subsídio, como demonstra o gráfico abaixo. O mesmo estudo aponta que mulheres, na 

média, recebem suporte superior ao dos homens54. Uma mulher no 30o percentil de renda tem 

quase 30% de subsídio em relação ao empréstimo obtido. 

                                                 

53 Para metodologia de cálculo ver Norton e Cherastidtham (2016, p. 17). 

54 Para os empréstimos com expectativa de serem quitados, o Instituo Grattan estima que o subsídio médio aos 

juros pago pelo governo aos estudantes é cerca de 17% para mulheres e 16% para homens (NORTON; 

CHERASTIDTHAM, 2016, p. 16). 
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Figura 29 - Subsídio aos juros como percentual do empréstimo obtido por estudantes de graduação por 

percentil de renda 

 
Fonte: (NORTON; CHERASTIDTHAM, 2016, p. 18) 

Além disso, a renda esperada para determinadas profissões determina o montante do 

subsídio. Profissionais graduados em cursos com remuneração inferior, como artes, tendem a 

receber o maior valor de subsídio do governo independentemente do sexo, conforme apresenta 

a Figura 30 (NORTON; CHERASTIDTHAM, 2016, p. 16). Chama a atenção, porém, que 

mesmo carreiras tradicionalmente bem-remuneradas como Medicina e Engenharia estão 

recebendo um alto valor de subsídio do governo. Isso ocorre porque são cursos de duração um 

pouco acima da média e com um alto valor de anuidade. 

Figura 30 - Subsídio aos juros em relação à renda esperada para diferentes profissões  

 
Fonte: (NORTON; CHERASTIDTHAM, 2016, p. 16) 
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Assim, ainda que a política tenha facilitado o acesso de estudantes de baixo e médio níveis 

socioeconômicos, os empréstimos feitos pelo HELP não são means-tested, ou seja, a 

elegibilidade para acessar o programa não é afetada pela renda do estudante ou da sua família 

(DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING, 2017c).  

 HECS-HELP Benefit 

Como observado, não foi encontrado para o programa HELP nenhum indício de que seja 

focalizado a algum grupo específico, exceto pelos valores mais elevados de contribuição do 

governo para alguns cursos, conforme apresentado na Tabela 16. No entanto, verificou-se a 

existência do “Benefício HECS-HELP”. Trata-se de um incentivo financeiro oferecido para 

reduzir o montante da dívida HECS-HELP, desde que o estudante trabalhe em algumas das 

seguintes ocupações (DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING, 2016a): 

i. Matemática, Estatística e Ciência; 

ii. Educação, Enfermagem e Obstetrícia; e 

iii. Educação Infantil. 

O Benefício é calculado com base no número de semanas trabalhadas nas áreas acima em 

cada ano. O valor do benefício dependerá do tamanho da dívida e do tempo trabalhado. Para 

2016-2017, o máximo de desconto que um estudante de educação, enfermagem ou obstetrícia 

poderá receber é A$ 1.825,46. Esse benefício foi descontinuado em 2017. O benefício HECS-

HELP e o valor variável da contribuição governamental para alguns cursos são as características 

que mais aproximam o HELP da segmentação do público-alvo por área de interesse. Com ambos 

os instrumentos, o governo australiano busca direcionar parte dos estudantes para cursos e 

profissões cuja oferta seja escassa ou seja do interesse da política pública fomentar. 

6.5  Indicadores de sustentabilidade financeira  

Um empréstimo contingente à renda não possui as limitações de um empréstimo 

garantido pelo governo do tipo parcelas fixas mensais, uma vez que oferece uma espécie de 

seguro contra as dificuldades de amortização no futuro, protege contra a inadimplência e 

garante que os padrões de consumo e de poupança não serão tão afetados pelo pagamento do 
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empréstimo55. Além disso, um ECR protege contra o risco de o investimento na educação deixar 

de produzir algum retorno, nos casos em que o mutuário não consiga encontrar emprego na área 

desejada ou esteja recebendo um salário inferior àquele recebido por outros profissionais da 

mesma área (HIGGINS, 2011, p. 5). 

Além disso, como existe taxa de juros subsidiada, os limites para amortização de um ECR 

serão, provavelmente, progressivos. Isso acontece porque o valor do reembolso é proporcional 

ao rendimento auferido pelo indivíduo. Assim, aqueles que conseguirem maior benefício 

econômico do investimento realizado, por meio de uma renda elevada ao longo da vida, pagarão 

o empréstimo mais rapidamente, suportando os devedores de renda mais baixa. 

Independentemente dos mecanismos de indexação, a equidade do ECR é assegurada por meio 

das faixas de reembolso. Para indivíduos cujos rendimentos permanecem abaixo do limite 

mínimo, o ECR se torna uma espécie de bolsa de estudos (HIGGINS, 2011, p. 6).  

Ainda que o programa não apresente critérios claros de focalização, tal característica do 

HELP pode ser entendida como um tipo de focalização indireta. Beneficiários da política que 

não atingirem a renda esperada para iniciar a amortização do empréstimo serão dispensados de 

realizar o pagamento, recebendo, portanto, um tipo de bolsa de estudos a fundo perdido.  

A principal razão para a existência de um ECR para a educação é o fato de os jovens não 

conseguirem financiar seus próprios investimentos em educação. No entanto, há uma 

necessidade ainda maior: tomar empréstimos na juventude com o objetivo de fazer 

investimentos que trarão retorno futuro ou que reduzirão o impacto de uma perda temporária 

de renda (como em caso de desemprego) ou um aumento temporário da necessidade de renda 

(como no caso de doenças). Assim sendo, empréstimos contingentes à renda são uma boa 

maneira de lidar com tais incertezas (STIGLITZ, 2014, p. 36).  

Pelas razões acima, a literatura sobre o tema aponta as vantagens de um modelo de crédito 

educativo contingente à renda tanto para o estudante quanto para o governo. Os benefícios para 

                                                 

55 O equilíbrio de gastos familiares com poupança e investimento conceitua-se como suavização do consumo ou 

consumption smoothing. Para mais detalhes sobre sobre consumption smoothing, ver Chapman (2006, p. 66). 
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o estudante seriam aqueles já abordados nesse capítulo: proteção contra choques de renda, 

amortização por meio de um percentual fixo da renda e baixo impacto nos padrões de consumo 

de quem precisa pagar o empréstimo (consumption smoothing). 

Além disso, a literatura aponta que o ECR também teria vantagens do ponto de vista 

administrativo. Nesse modelo, a taxa de inadimplência seria baixa, os custos administrativos 

do programa seriam inferiores àqueles dos empréstimos mortgage types, culminando, portanto, 

em uma taxa de recuperação do empréstimo superior à verificada por outros tipos de 

financiamento estudantil. Ou seja, de modo geral, as características de um ECR parecem indicar 

que se trata de um desenho de política pública mais financeiramente sustentável do que outros 

modelos.  

Nesta seção, apresentaremos os principais indicadores de sustentabilidade financeira do 

programa HELP.  

 Subsídios implícitos e outros custos do HELP 

Nessa seção, será apresentado o custo do subsídio implícito (interest cost) do HELP, bem 

como os custos referentes ao desconto para pagamento à vista e ao bônus para pagamento 

antecipado. O gráfico a seguir demonstra o custo anual do HELP desde 1994, segmentado por 

tipo de despesa: subsídio implícito, dívida incerta (doubtful debt), desconto para pagamento à 

vista e bônus para pagamento antecipado e o abatimento dos custos referente ao pagamento de 

taxas do empréstimo HELP (loan fees). Pela relevância do conceito de dívida incerta, este custo 

será discutido e apresentado na seção 6.5.3. 

Figura 31 - Custo anual do HELP, 1994-2015 (em bilhões de A$ de 2015) 
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Fonte: (NORTON; CAKITAKI, 2016a, p. 48) 

O subsídio aos juros é o segundo maior custo do HELP. Isso ocorre porque o governo 

toma dinheiro emprestado no mercado de títulos e o empresta aos estudantes a uma taxa menor, 

representada pela inflação da economia. Cabe ao contribuinte, portanto, arcar com a diferença 

entre o custo do empréstimo e a taxa de inflação. De acordo com  Norton e Cakitaki (2016a, p. 

47), o custo do subsídio à taxa de juros, em 2015, teria sido de aproximadamente A$ 380 

milhões. 

O subsídio implícito do HELP foi calculado também por Shen e Ziderman (2009, p. 12). 

Segundo os autores, os custos implícitos do programa eram 25,7%. Isto é, do total emprestado 

25,7% era arcado pelo contribuinte e 74,3% seria recuperado pelo governo (em um cenário em 

que não houvesse inadimplência). Os dados utilizados no estudo dos autores referem-se à 

primeira metade dos anos 2000. Ainda que o HELP tenha mantido as principais características 

do HECS, é razoável supor que o custo implícito do programa tenha diminuído, uma vez que a 

taxa de juros da economia reduziu-se em aproximadamente 3,5 pontos percentuais no período. 

Outro custo relacionado ao programa é o desconto para pagamento à vista. Em 1989, 

quando o HECS foi criado, os estudantes tinham um desconto de 15%, caso antecipassem o 

pagamento. Esse desconto subiu para 25%, em 1993, caiu para 20%, em 2010 e reduziu-se 

novamente para 10%, em 2012. Em 2014-2015, apenas 10% das contribuições estudantis foram 

pagas à vista. Em 2017, esse tipo de desconto foi abolido, o que levará a uma queda ainda maior 

do número de estudantes que pagam suas contribuições à vista56. Estudantes beneficiários do 

FEE-HELP não têm a prerrogativa de desconto quando pagam a anuidade à vista. Nas 

instituições privadas, 12% dos alunos optam por pagar a anuidade à vista (NORTON; 

CHERASTIDTHAM, 2016, p. 12). 

                                                 

56 Barr (2014) defende o fim do desconto oferecido afirmando que o benefício funciona como uma forma de juros 

aos estudantes que não têm condições ou interesse em realizar o pagamento à vista. Esse desconto geraria 

distorções, podendo levar, no limite, a uma seleção adversa dos candidatos (em que estudantes que esperam 

salários maiores no futuro pagariam o valor à vista, deixando o governo com os estudantes de maior risco).  
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O terceiro custo do HELP expresso no gráfico acima é o bônus para pagamento 

antecipado. Embora o pagamento obrigatório dependa do nível de renda, o governo encoraja os 

estudantes a pagar mais do que o valor exigido, por meio de um bônus voluntário de reembolso. 

Trata-se de um desconto de 5% para quem pagar A$ 500 a mais do que o esperado em 

determinado ano. Em 2015, 10% das amortizações utilizaram esse bônus. Assim como o 

desconto para pagamento à vista, o bônus para pagamento adiantado também foi descontinuado 

em 2017.  

Por fim, há que se mencionar os custos administrativos do programa. Chapman (2006, p. 

81) calculou os valores levando em conta a receita do HECS, em 2004. Segundo o autor, dois 

aspectos devem ser considerados no cálculo do custo administrativo do programa. É necessário 

levar em conta tanto o custo incorrido pelo Australian Tax Office quanto o custo do programa 

para as universidades. Em relação ao primeiro, estima-se que o custo de coleta do empréstimo 

tenha ficado em torno de A$ 24 milhões, dólares australianos de 2003, ou seja, o equivalente a 

2% das receitas obtidas por meio do programa à época. O custo para as universidades foi em 

torno de A$ 19 milhões. Assim, os custos das universidades combinados com os do ATO não 

chegariam a 4% da receita anual do HECS. 

 Para Stiglitz (2014, p. 33), um dos argumentos a favor de um sistema de crédito 

educativo contingente à renda é a existência de economia de escopo no recolhimento de 

impostos pelo governo. Como o governo central é órgão responsável por administrar as 

informações sobre nível de renda do contribuinte, o governo terá, necessariamente, o melhor 

acesso à informação mais apurada. O que leva a uma redução dos custos de cumprimento da lei 

concomitante ao aumento da sua efetividade. 

 Encargo de reembolso 

O encargo de reembolso do programa HELP é estabelecido por meio de lei e tem variado 

tanto no percentual de amortização quanto no nível de renda para o qual se inicia o pagamento 

do empréstimo.  

A Tabela 17 apresenta esses valores a partir de 1989. Nesse período, o estudante 

começava a amortizar a dívida quando sua renda anual alcançasse A$ 22.000. O percentual de 
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amortização à época iniciava em 1% e poderia chegar até o patamar de 3%. Em 1996, o 

percentual variava entre 3 e 5%. De 1997 a 2005, o percentual de amortização poderia variar 

entre 3 e 6%, para as faixas de renda apresentadas abaixo. Atualmente, a alíquota para 

amortização se inicia em 4%, quando a renda alcança o patamar mínimo de A$ 54.869 e pode 

chegar até 8%. 

Tabela 17 - Faixa de amortização do HECS e HELP e nível de renda, 1989, 1996, 1997, 2004 e 2016 

Fonte: Elaboração própria com base em Birch e Miller (2006) e Department of Education and Training 

(2016a). 

Tem-se, assim, que a taxa de amortização da dívida HELP aumenta de acordo com a renda 

tributável. Por exemplo, uma pessoa que ganhe A$ 55.000/ano vai pagar 4% de sua renda 

tributável ajustada ao ano, ou seja, A$ 2.200. Já uma pessoa que ganhe A$ 80.000 pagará no 

máximo 6% (ou A$ 4.800); e alguém que ganhe A$ 105.000 pagará no máximo 8% (ou A$ 

8.400). O valor exato é calculado pelo ATO e acrescentado à declaração do imposto de renda. 

 Taxa de inadimplência 

Na literatura consultada, não verificamos menção à taxa de inadimplência do HELP. 

Acreditamos que isso ocorre em razão do desenho do programa. Como não há expectativa de 

que o indivíduo comece a quitar o empréstimo após uma fase de carência, não há que se falar 

que o beneficiário do empréstimo se tornou inadimplente.  

No entanto, o que geralmente ocorre é que, por motivos de rendimento anual insuficiente, 

mudança para outro país ou falecimento, o mutuário não se encaixa no perfil para amortização 

do débito. Com isso, o governo avalia que essa dívida, provavelmente, não será paga. Isto é, 

0% Até $22.000 0% Até $ 27.675 0% Até $20.701 0% Até $25.348 0,0% Até $54.869

1,0% $22.000 - $24.999 3,0% $27.675 - $ 31.449 3,0% $20.701 - $21.830 3,0% $25.348 - $26.731 4,0% $54.869–$61.119

2,0% $25.000 - $34.999 4,0% $31.450 - $44.029 3,5% $21.831 - $23.524 3,5% $26.732 - $28.805 4,5% $61.120–$67.368

3,0% $34.999 ou mais 5,0% $44.030 ou mais 4,0% $23.525 - $27.288 4,0% $28.806 - $33.414 5,0% $67.369–$70.909

4,5% $27.289 - $32.934 4,5% $33.415 - $40.328 5,5% $70.910–$76.222

5,0% $32.935 - $34.665 5,0% $40.329 - $42.447 6,0% $76.223–$82.550

5,5% $34.666 - $37.262 5,5% $42.448 - $45.628 6,5% $82.551 - $86.894

6,0% $37.262 ou mais 6,0% $45.628 ou mais 7,0% $86.895–$95.626

7,5% $95.627–$101.899

8,0% $101.900 ou mais

Nível de renda

(2016)

Percentual de 

amortização 

(1989)

Nível de renda

(1989)

Nível de renda

(1997 )

Nível de renda

(2004)

Percentual de 

amortização 

(2016)

Percentual de 

amortização 

(1996)

Nível de renda

(1996 )

Percentual de 

amortização 

(1997)

Percentual de 

amortização 

(2004)
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trata-se de uma dívida incerta (doubtful debt). Conforme apresentado na Figura 31, a dívida 

incerta representa, atualmente, o principal custo do HELP. 

Em 2015, estima-se que essa rubrica tenha sido de aproximadamente A$ 2 bilhões. Essa 

estimativa de dívida incerta foi feita com base nos atuais mutuários do HELP e suas 

perspectivas de amortização (NORTON; CAKITAKI, 2016, p. 47). O governo australiano 

avalia que 18% dos empréstimos concendidos entre 2016-2017 não serão pagos 

(DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING, 2016b). Essa taxa de 18% é a que, a 

nosso ver, melhor se aproxima do conceito de taxa de inadimplência apresentado para o Fies e 

para o Stafford. 

Em 2016, a dívida consolidada dos estudantes com o HELP era A$ 47,8 bilhões57 

(PRODUCTIVITY COMMISSION, 2017, p. 110). Essa quantia, no entanto, refere-se ao valor 

nominal da dívida. Em razão da dívida incerta, nos últimos anos, o governo tem publicado o 

“valor justo”58 do financiamento. Trata-se de uma estimativa de quanto o HELP vale para o 

governo, ou seja, quanto do empréstimo realizado o governo espera recuperar. Pela figura 

abaixo vemos que, em 2014-2015, enquanto o valor da dívida era quase A$ 48 bilhões, seu 

valor justo não chegava a A$ 40 bilhões. Como esperado, o valor justo da dívida é inferior ao 

seu valor nominal59. A principal razão para tal diferença é o valor crescente da dívida incerta 

(NORTON; CAKITAKI, 2016, p. 49). 

Figura 32 - Carteira de crédito HELP, 2010 – 2026 (em bilhões, 2015) 

                                                 

57 Highfield e Warren (2014, p.255) afirmam que esse valor se trata da estimativa do Departamento de Educação. 

Os dados do Australian Taxation Office apontam que a dívida, nesse mesmo período, seria no valor de A$ 59,6 

bilhões. 

58 O valor justo de um ativo financeiro é o preço de transação pelo qual ele pode ser comprado ou vendido no 

mercado. Como não existe um mercado para a carteira de crédito HELP, o valor justo deve ser estimado. O que é 

feito por meio de uma estimativa do valor presente líquido do fluxo de caixa futuro associado aos empréstimos na 

carteira de crédito do HELP. Essa estimativa dependerá do comportamento projetado do beneficiário da política e 

das suposições relativas à diferença entre a taxa de juros futura do e a taxa de juros cobrada pelo empréstimo 

(PARLIAMENTARY BUDGET OFFICE, 2016, p.5). 

59 Trata-se do valor total do estoque de financiamentos HELP. O valor nominal da carteira aumenta com a emissão 

de novos empréstimos e com indexação dos empréstimos já existentes à taxa de inflação. O valor diminuirá à 

medida que os empréstimos forem quitados (PARLIAMENTARY BUDGET OFFICE, 2016, p. 5). 
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Fonte: (PARLIAMENTARY BUDGET OFFICE, 2016, p. 5) 

 Esses valores, contudo, são considerados razoáveis pelo governo australiano: “Growth 

in average loans, time to repay and debt not expected to be repaid remains within reasonable 

levels, which maintains the  affordability of the HELP scheme (DEPARTMENT OF 

EDUCATION AND TRAINING, 2016b, p. 59). 

Outro dado crucial com forte impacto na dívida incerta do HELP é a tendência de 

amortização do programa vis-à-vis os empréstimos concedidos. Os empréstimos HELP 

aumentaram significativamente nos anos recentes, no entanto, a taxa de pagamento do 

empréstimo não tem crescido no mesmo patamar.  

Em 2014, houve desembolso de A$ 7,9 bilhões e receitas advindas de amortizações que 

totalizaram A$ 1,9 bilhão, conforme apresenta o gráfico abaixo (NORTON; CAKITAKI, 2016, 

p. 46): 

Figura 33 - Empréstimos HELP e amortização 2005 – 2015 (em bilhões) 

  
Fonte: (NORTON; CAKITAKI, 2016, p. 46) 
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Além da diferença entre os valores emprestados e pagos, o gráfico acima demonstra 

também que a distância entre os empréstimos e a amortização tem aumentado. Isso se deve a 

inúmeros fatores como: o lapso temporal entre o início dos estudos (e do empréstimo) e a 

entrada no mercado de trabalho; o baixo crescimento da empregabilidade dos graduados e um 

número crescente de mutuários que não se enquadra nas faixas de renda elegíveis à amortização 

do empréstimo (NORTON; CAKITAKI, 2016, p. 46; PRODUCTIVITY COMISSION, 2017, 

p. 82). Fatores que certamente impactam no volume de dívida incerta. 

Norton e Cherastidtham (2016, p. 14) acreditam que esse distanciamento se deve, 

principalmente, à redução de pessoas que estejam ganhando o mínimo necessário para iniciar a 

amortização da dívida. Os autores afirmam que o percentual de estudantes que concluiu o 

ensino superior e está trabalhando em tempo integral60 caiu de 80% para 68%, entre 2005 e 

2015.  

O gráfico abaixo apresenta o percentual de estudantes trabalhando em tempo integral 

quatro meses após a conclusão do ensino superior. Esse percentual está em queda desde 2009 

e parece ter atingido seu ponto mais baixo, desde a década de 1980. 

Figura 34 - Percentual de formados no ensino superior trabalhando em tempo integral 

 
Nota: A área sombreada aponta momentos de recessão da economia australiana 

Fonte: (PRODUCTIVITY COMMISSION, 2017, p. 103) 

                                                 

60 Os alunos formados que não conseguem trabalho em tempo integral optam por trabalhar meio período. Em 2015, 

19,9% estavam trabalhando em tempo parcial. No entanto, apenas 30% dos empregos de meio período pagam 

acima de A$ 54 mil, rendimento que permite que o HELP comece a ser pago (GCA, 2015). 
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Outro dado importante é que, em 2015, a mediana dos salários para os graduados, com 

menos de 25 anos, em seu primeiro emprego era A$ 54.000. Apesar de esse valor coincidir com 

o limite de reembolso do HELP, é importante notar que metade dos recém-formados ganhavam 

menos do que isso (GCA, 2015, p. 7). 

Mesmo estudantes já formados e com trabalho em tempo integral estão amortizando 

menos do que anteriormente, em razão do aumento em termos reais do limite de reembolso. 

Isso ocorre porque o nível de renda para o qual se inicia a amortização é indexado ao rendimento 

semanal médio, que geralmente cresce mais do que a inflação. Essa indexação ao indicador 

semanal reduziu significativamente a quantidade de profissionais que ganham o mínimo 

suficiente para atender os patamares de reembolso do HELP (NORTON; CHERASTIDTHAM, 

2016, p. 14). 

A tabela abaixo sintetiza algumas das informações desta seção e traz informações 

adicionais sobre valor médio da dívida para os estudantes e o tempo médio de amortização do 

débito.  

Tabela 18 - Indicadores de performance do HELP 

 
Fonte: (DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING, 2016b) 

 Pela tabela acima, a expectativa é que tanto a dívida média quanto o tempo para saldar o 

empréstimo aumentem no ano fiscal de 2017-2018. No entanto, depois de uma elevação da 

dívida incerta em 2014, a projeção para os próximos anos permanece constante, ao redor, de 

Indicadores de 

performance
2013–14 2014–15 2015–16 2016–17 2017–18

Dívida média dos 

estudantes (A$)
16,8 17,5 18,6 20 21,5

Tempo médio para 

quitar a dívida (em 

anos)

8.6 8.7 8.9 9.3 9.8

Proporcão da dívida 

que provavelmente não 

será paga (%)

17% 20% 21% 22% 23%
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18%. Harding (1995, p. 196), utilizando métodos de micro simulação 61 , calculou que 

aproximadamente 15% da dívida do empréstimo HECS não teriam sido pagos no início dos 

anos 1990. Transcorridos mais de vinte anos, observa-se que a proporção de dívida que 

provavelmente não será paga manteve-se estável. Por outro lado, se a proporção permanece 

constante, os valores absolutos da dívida têm crescido cada vez mais. 

6.6  Reforma do HELP  

Em 2016, o governo australiano aprovou um pacote de reformas para o HELP. As 

principais mudanças afetarão o VET FEE-HELP. No entanto, algumas alterações importantes 

impactarão o HECS-HELP e o FEE-HELP. A principal motivação da reforma foi o crescimento 

vertiginoso da dívida HELP nos últimos anos. Projeções do governo apontam que o valor atual 

de A$ 47,8 bilhões deverá aumentar para A$ 200 bilhões até 2025. 

Existem fatores conjunturais que contribuem para esse aumento, porém os principais 

desafios para o pagamento da dívida são estruturais, como aqueles apresentados na seção 

anterior (PRODUCTIVITY COMMISSION, 2017, p. 111). Como afirmado anteriormente, 

ainda que a proporção da dívida incerta esteja relativamente constante ao longo do tempo, existe 

uma preocupação com o crescimento do montante do débito. 

De modo a encaminhar esses problemas e reduzir os custos do HELP, o governo anunciou 

um pacote de reformas que inclui, entre outras coisas, mudanças no pagamento do HELP. A 

partir de 2018, estudantes que alcançarem a faixa de renda anual de A$ 42.000 começarão a 

amortizar a dívida HELP com abatimento de 1% dos rendimentos anuais. Diferentemente do 

modelo atual, em que, como apresentado o mutuário somente começa a pagar quando sua renda 

alcança A$ 54.869, com abatimento de 4%. Ao reduzir o patamar de pagamento, espera-se que 

aproximadamente 200 mil estudantes entrem em fase de amortização (PRODUCTIVITY 

COMMISSION, 2017, p. 112). 

                                                 

61 Sobre o método, ver Harding (1995).  
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Outro desafio apresentado pelo HELP é a modalidade de empréstimo para a educação 

profissional e tecnológica. Abordaremos brevemente a experiência australiana com esse tipo de 

empréstimo, uma vez que existe, no Brasil, o debate sobre estender o FIES para educação 

profissional.  

O VET FEE-HELP cresceu substancialmente desde sua criação, em 2009, e 

particularmente a partir de 2012 (O’CONNELL; TORII, 2016, p. 5). Além do crescimento 

vertiginoso da dívida, outros problemas surgiram como: elevadas taxas de não-concluintes; 

descasamento entre cursos oferecidos e as reais necessidades da indústria e do mercado de 

trabalho62 e comportamento inescrupuloso e fraudulento de algumas instituições de EPT63 

(DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING, 2016c; PRODUCTIVITY 

COMMISSION, 2017, p. 92)  

No documento, Redesigning VET FEE-HELP - Discussion Paper, o governo australiano 

defende que muitos desses problemas resultam do fato de o programa ter sido desenhado 

inicialmente para instituições de ensino superior que ofertassem EPT64. Contudo, mudanças 

ocorridas em 2012 permitiram que o VET FEE-HELP se estendesse a instituições privadas e 

locais, o que teria comprometido a qualidade dos cursos ofertados e, consequentemente, a 

alocação dos estudantes no mercado de trabalho (DEPARTMENT OF EDUCATION AND 

TRAINING, 2016c).   

Para a Productivity Commission, órgão governamental de pesquisa e de consultoria cujo 

objetivo é assessorar o governo no aperfeiçoamento das políticas públicas, a expansão do VET 

                                                 

62 Em 2015, A$ 3 milhões foram direcionados para o curso Coaching Pessoal, A$ 3,5 milhões para Medicina 

Fitoterápica Ocidental e A$ 3,2 milhões para Terapia de Arte Transpessoal, nenhum dos quais consta da lista de 

prioridades do governo.  

63 Tais instituições ofereciam incentivos como iPads, dinheiro e vouchers para que os potenciais estudantes se 

matriculassem em um curso utilizando o VET FEE-HELP. Tal comportamento tinha como alvo estudantes de 

baixa renda, que muitas vezes se matriculavam em cursos que não teriam condições de completar e que não 

compreendiam que o VET FEE-HELP era um empréstimo que deveria ser pago ao final. Houve um crescimento 

geral do número de estudantes no programa, no entanto o segmento de maior crescimento é representado por 

estudantes de menor nível socioeconômico (DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING, 2016c). 

64 Inicialmente, o VET FEE-HELP seria ofertado apenas para cursos cujos créditos cursados pudessem ser, 

posteriormente, transferidos para um curso de educação superior. O objetivo dessa medida era facilitar o acesso 

futuro ao ensino superior (DEPARTMENT OF EDUCATION AND TRAINING, 2016c). 
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FEE-HELP é um exemplo bem documentado de como uma política pública pode falhar se não 

houver um desenho adequado aliado a uma supervisão regulatória efetiva (PRODUCTIVITY 

COMMISSION, 2017, p. 93).  

Por essa razão, o governo australiano promoveu reformas no VET FEE-HELP, com o 

objetivo de proteger o estudante beneficiário do programa, mas também melhorar a reputação 

da educação profissional e tecnológica no País. As reformas incluíram maior regulação das 

práticas de marketing e de recrutamento dos estudantes pelas instituições, definição de limites 

para os montantes emprestados e mudanças na forma de pagamento (DEPARTMENT OF 

EDUCATION AND TRAINING, 2016b). 

Em consulta a documentos oficiais do governo australiano, há indícios de que as questões 

da dívida incerta e o ritmo de amortização do HELP frente aos empréstimos concedidos, 

juntamente com problemas no desenho do VET FEE-HELP, foram os principais motivos que 

ensejaram as mudanças ocorridas recentemente. Ainda que tais questões não estejam 

prejudicando a sustentabilidade financeira do HELP, claramente existe uma preocupação do 

governo em mitigar potenciais danos ao programa.  

  As reformas recentes no programa HELP são um claro exemplo de que a política pública, 

por mais exitosa que seja, está em constante processo de aperfeiçoamento. O HELP, sobretudo 

seu formato de amortização, é tido como um modelo de crédito educativo sustentável para o 

contribuinte e manejável para o beneficiário (NASCIMENTO, 2016; BARR et al., 2017; 

CHAPMAN e DEARDEN, 2017a). Ainda assim, as autoridades governamentais entenderam 

que seria necessário promover ajustes de modo a aprimorar aspectos do desenho que pudessem 

comprometer a continuidade do programa.  
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7 Discussão dos resultados e considerações finais 

7.1  Comparação Internacional 

As principais características dos sistemas foram apresentadas nos capítulos anteriores. A 

próxima seção discute possíveis formas de arranjo do Fies com base nas experiências 

australiana e norte-americana. 

  Integração entre programas e qualidade da informação 

O primeiro aspecto que chama a atenção ao compararmos os três sistemas é a integração 

das políticas de financiamento da educação superior na Austrália e, sobretudo, nos Estados 

Unidos. No caso norte-americano, foi observado que o programa de crédito educativo do 

governo federal não é uma política independente dos demais programas de assistência estudantil. 

Os programas de crédito educativo, bolsas de estudo e work-study, funcionam de forma 

integrada e compõem um sistema de assistência estudantil chamado Federal Student Aid. Tal 

arranjo sistêmico da política de financiamento (ou assistência) estudantil difere do modelo 

brasileiro, em que programas como Fies e Prouni funcionam de forma autônoma. 

A desarticulação do sistema de financiamento do ensino superior parece impactar 

diretamente a focalização desses programas. No Brasil, um estudante, desde que atenda os 

critérios de elegibilidade, poderá optar indistintamente pelo Prouni ou Fies. Hipoteticamente, 

suponhamos que um candidato ao ensino superior preencha os requisitos de participação do 

Prouni: estudou em escola pública; atingiu a nota no Enem suficiente para ingressar no curso; 

e se enquadra no perfil de renda. No entanto, por não ter conhecimento do programa, esse 

estudante se inscreve no Fies e recebe o empréstimo federal. Nesse caso, existe claramente um 

problema de focalização. Pelas regras atuais, o candidato fictício deveria obter uma bolsa de 

estudos, não um crédito educativo. 

No caso norte-americano, o tipo de benefício que o estudante receberá não é resultado de 

sua escolha, mas sim da sua necessidade financeira. Conforme apresentado na Figura 17, do 

Capítulo 4 - a instituição de ensino, com base nas informações do FAFSA, informa ao estudante 

qual o “pacote” de auxílio ele obterá em determinada instituição de ensino. O “packaging” de 
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cada aluno permite uma combinação de diferentes programas de assistência, como crédito 

Stafford subsidiado ou não-subsdiado, work-study, PLUS Loans (voltado para os pais), Pell 

Grants, etc.  

A integração desses programas permite maior focalização do benefício concedido, pois 

cria regras claras para a concessão de cada auxílio estudantil. Ao assegurar que, caso o estudante 

tenha necessidade de auxílio financeiro, a bolsa de estudos a fundo perdido tem precedência em 

relação ao empréstimo estudantil subsidiado e que este, por sua vez, será anterior ao crédito não 

subsidiado, o sistema direciona os benefícios mais vantajosos àqueles que mais precisam. 

Como se nota, ao comparar a organização do sistema de financiamento estudantil 

brasileiro com o norte-americano, no Brasil, há menor integração das políticas. No entanto, 

parece seguro afirmar que o Brasil tem condições de aprimorar a articulação entre Fies, Prouni 

e Bolsa Permanência65. Isso porque a gestão de todas essas políticas encontra-se, atualmente, 

no âmbito do Ministério da Educação. Além da questão gerencial, no caso do Fies e Prouni, os 

critérios de elegibilidade são bastante semelhantes: nota média no Enem e renda familiar per 

capita. Tais critérios comuns podem facilitar maior articulação entre os dois programas. 

Além da possibilidade de direcionar o benefício adequado a cada grupo social, ou seja, 

melhor segmentação do público-alvo, pode-se destacar, ainda, outros dois ganhos diretos 

resultantes da abordagem sistêmica dos programas de financiamento estudantil. O primeiro é a 

redução de custos administrativos dos programas. A abordagem sistêmica leva à integração dos 

sistemas de informação e do corpo técnico responsável por cada uma das políticas, o que pode 

gerar economia de escopo. Em segundo lugar, a visão integrada dessas políticas de auxílio ao 

                                                 

65 O Programa de Bolsa Permanência se destina à concessão de bolsas de permanência a estudantes de graduação 

de instituições federais de ensino superior, com o objetivo de viabilizar a permanência, na graduação, de estudantes 

em situação de vulnerabilidade socioeconômica (BRASIL, 2013a). Além do Bolsa Permanência, existe no âmbito 

do MEC, o Programa Nacional de Assistência Estudantil (Pnaes) cuja finalidade é ampliar as condições de 

permanência dos jovens na educação superior pública federal. As ações de assistência do Pnaes são nas áreas de 

moradia estudantil; alimentação; transporte; saúde; inclusão digital; cultura; esporte; creche; apoio pedagógico; e 

acesso estudantes com deficiência (BRASIL, 2010c).  
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ensino superior facilita a compreensão do estudante, permitindo que ele conheça as 

especificidades de cada política e compare seus benefícios.  

Enquanto nos EUA, as informações sobre os diferentes programas federais, como bolsas 

de estudo, financiamento estudantil e empregos de work-study estão organizadas em um único 

sítio eletrônico, no Brasil, os programas de acesso e de permanência no ensino superior estão 

pulverizados em canais de comunicação e sítios eletrônicos distintos. Tal desarticulação 

dificulta que o estudante interessado tenha uma visão global dos programas de acesso à 

educação superior66. 

Outro ponto que merece destaque é a quantidade e a qualidade da informação voltada 

para o estudante existente nos websites dos programas Stafford e HELP. A título de exemplo, 

no site do programa australiano existem vídeos de curta duração e livretos que explicam o 

funcionamento do programa67, bem como as regras de elegibilidade e condições de pagamento. 

No caso do programa Stafford, além dos vídeos, o interessado em financiamento estudantil 

encontrará informações sobre outros programas de auxílio do governo federal que lhe podem 

servir. 

Durante a elaboração deste trabalho, não raro foi necessário consultar fontes não oficiais, 

como sites de estudantes beneficiários do Fies que explicavam peculiaridades do programa aos 

possíveis interessados, uma vez que as informações oficiais, em alguns casos, não eram 

suficientes. A percepção dos usuários do Fies de que a comunicação do programa pode ser 

aprimorada já foi inclusive debatida em audiência pública na Câmara dos Deputados68. No 

âmbito das discussões da “MP do Novo Fies”, a necessidade de melhorar a qualidade da 

                                                 

66 A título de comparação, no Brasil, o Prouni, está em um sítio eletrônico que não possui integração com o Fies, 

e vice-versa. Tampouco o Bolsa Permanência e o PNAES estão interligados. Ainda que o bolsista do Prouni possa 

ter se beneficiado do financiamento pelo Fies, informações sobre elegibilidade, IES que participam, etc. estão 

dispersas em sítios eletrônicos não integrados. 

67 Exemplo de vídeos de curta duração do programa HELP com linguagem clara e acessível. Disponível em: 

<http://studyassist.gov.au/sites/studyassist/helpfulresources/pages/help-videos>. Acesso em: 30/10/2017.  

68  Disponível em: <http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/543221-

COMISSAO-REALIZA-OFICINAS-SOBRE-A-MP-DO-NOVO-FIES.html>. Acesso em: 30/10/2017.  

http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/543221-COMISSAO-REALIZA-OFICINAS-SOBRE-A-MP-DO-NOVO-FIES.html
http://www2.camara.leg.br/camaranoticias/noticias/EDUCACAO-E-CULTURA/543221-COMISSAO-REALIZA-OFICINAS-SOBRE-A-MP-DO-NOVO-FIES.html
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informação disponível nos canais de comunicação apareceu como “prioridade de primeiro nível” 

[sic] para os usuários do programa (ADDTECH, 2017, p. 25). 

Como o modelo de adesão ao Fies é totalmente automatizado, já que a solicitação é feita 

por meio do SisFies, é natural supor que o Ministério da Educação, juntamente com o FNDE, 

teria condições de aprimorar a comunicação feita com os interessados no Fies. Isso pode ser 

feito por meio de redes sociais, vídeos promocionais e publicações que expliquem, com 

linguagem fácil e acessível, os benefícios e as obrigações decorrentes da tomada de um 

empréstimo da natureza do Fies. 

  Principais lições sobre focalização 

Nos EUA, o sistema integrado do Federal Student Aid permite que a focalização aconteça, 

uma vez que concede o benefício mais vantajoso ao estudante com maior necessidade financeira. 

Em relação ao programa Stafford, foi visto que o empréstimo subsidiado para alunos com 

menor EFC ou a concessão de maiores benefícios a estudantes independentes podem ser 

entendidos como forma de garantir as melhores condições aos estudantes que mais necessitam 

do auxílio estatal. No entanto, como apresentado na seção 5.4, as subvenções (grants) e não o 

empréstimo Stafford, são o tipo de auxílio para estudantes com necessidades financeiras (need-

based). 

No modelo australiano, embora não exista uma clara intenção de garantir acesso ao ensino 

superior a determinado grupo social, como visto na seção 6.5, o modelo de amortização do 

HELP permite que este funcione como uma espécie de bolsa de estudos para aqueles que não 

alcançarem o nível de renda necessário para amortizar a dívida. Assim, se o egresso, após 

concluir a graduação, não auferir renda suficiente para quitar a dívida, ele estará isento de fazê-

lo. Tanto no caso norte-americano quanto no australiano, ainda que haja uma tentativa de 

facilitar as condições de acesso ou de pagamento a um grupo específico, no limite, indivíduos 

com qualquer nível de renda podem obter um empréstimo estudantil federal. 

 Já no Brasil, os critérios são mais restritivos. Além da renda máxima de três salários 

mínimos, o estudante deve alcançar pelo menos 450 pontos no Enem e nota na redação diferente 

de zero. No entanto, como apresentado na seção 4.4, no capítulo 4, o impacto que tais critérios 
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têm em efetivamente segmentar o público alvo é questionável. Segundo estudo da Secretaria 

do Tesouro Nacional, do Ministério da Fazenda, aproximadamente 83% dos estudantes de 17 

anos se enquadram no critério de renda atualmente existente no Fies. Da mesma maneira, 

análise dos microdados do Enem conduzida no âmbito deste trabalho mostrou que o critério de 

nota maior que zero na redação do Enem exclui apenas 0,06% dos estudantes. A nota mínima 

de 450 pontos teria um efeito, para fins de focalização, ligeiramente superior, ao excluir 

aproximadamente 19% dos interessados. 

Nesse ponto, acreditamos que as experiências australiana e norte-americana não dialogam 

diretamente com a brasileira, uma vez que nesses países o acesso ao financiamento estudantil é 

mais abrangente. Nesse sentido, e tendo em vista as diferenças sociais, econômicas e de 

desenvolvimento relativo entre Brasil, Estados Unidos e Austrália, defendemos que o Fies deva 

continuar com os critérios de segmentação e aprimorar tais requisitos de modo a, cada vez mais, 

atingir estudantes que, na ausência do Fies, não teriam condições de arcar com os custos da 

educação superior. 

Por fim, cabe ressaltar o modelo australiano de precificação da contribuição estudantil e 

do valor de empréstimo por meio do HECS-HELP. Como apresentado na Tabela 16, para cada 

ano letivo divulga-se uma tabela com os valores máximos da contribuição estudantil e do 

financiamento HECS-HELP para cada curso e área do conhecimento. Desse modo, o estudante 

pode escolher, com base em seu interesse e no subsídio governamental, uma graduação a partir 

de uma lista de 25 cursos diferentes.  

No Brasil, sabe-se que o Fies é voltado prioritariamente para as áreas de saúde, engenharia, 

licenciatura, pedagogia e normal superior. Ainda que pelas regras do programa devesse existir 

um direcionamento para determinados cursos, em 2017, no município de São Paulo/SP69, foram 

                                                 

69 A escolha do município se deu em razão do tamanho da sua população, atualmente mais de 11 milhões de 

pessoas (IBGE, 2017). Tendo em vista as dimensões do município, era esperado encontrar a maior oferta de cursos 

do País. O município do Rio de Janeiro, segundo maior, apresentou um total de 100 cursos. Neste município, 33% 

dos cursos ofertados pelo Fies eram de áreas prioritárias (BRASIL, 2017a). 
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ofertados 125 cursos de graduação pelo Fies (BRASIL, 2017a). Desse total, apenas 32% eram 

das áreas prioritárias do programa. 

Com isso, parece haver espaço para concentrar a oferta de cursos a áreas que sejam de 

interesse do País, como áreas da saúde, formação de professores e engenharias, etc.  

Além disso, sabe-se que algumas graduações são associadas a salários menores ou taxas 

de desemprego mais elevadas. Menezes (2015, p. 17) demonstra que, em 2015, cursos de 

Hotelaria e Turismo; Agrárias; Enfermagem; e Produção e Processamento tiveram uma taxa de 

desemprego mais elevada que a média. 

Assim, uma das formas de melhorar a alocação do subsídio público, garantindo que, no 

futuro, o profissional terá condições de pagar pelo empréstimo, é direcionar o financiamento 

estudantil para cursos com melhores índices de empregabilidade ou com escassez de oferta em 

algumas regiões.  

A focalização, portanto, pode ser aprimorada tanto para os cursos que atendam ao 

interesse nacional de desenvolvimento no médio e no longo prazo, como para as áreas do 

conhecimento cuja empregabilidade e a renda esperada permitam que o mutuário pague a dívida 

sem grandes dificuldades.  

Para o caso específico da empregabilidade, a experiência norte-americana parece oferecer 

uma forma de encaminhar o problema dos cursos de graduação que não geram o retorno 

esperado. Conforme apresentado na seção 5.5, instituições de ensino públicas ou privadas com 

altas taxas de inadimplência podem sofrer sanções. Nos casos em que a inadimplência dos 

egressos de uma IES alcança mais de 30%, a instituição poderá perder o direito de participar 

dos programas federais de auxílio estudantil ou ter seus planos de expansão de novos cursos 

comprometidos. Nesse caso, a inadimplência funciona como uma proxy para a qualidade do 

curso, a empregabilidade ou o salário médio. Caso o graduado esteja inadimplente, é razoável 

supor que, na maioria das vezes, isso ocorre porque seus rendimentos não são suficientes. 

Rendimentos insuficientes demonstram que o investimento realizado na graduação não gerou 

o resultado esperado. Embora tal circunstância não necessariamente signifique 

responsabilidade da IES, caso se torne recorrente, pode indicar uma baixa qualidade da 
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instituição de ensino ou do curso ofertado. Tal mecanismo parece adequado à realidade 

brasileira e funcionaria como um indutor da melhoria da qualidade dos cursos ofertados. 

  Principais lições sobre sustentabilidade financeira 

Nos capítulos anteriores foram apresentados os principais indicadores de sustentabilidade 

financeira dos programas de crédito educativo na Austrália, no Brasil e nos Estados Unidos. A 

tabela abaixo facilita a comparação ao cotejar como esses indicadores se apresentam em cada 

um dos países. Assim, podemos verificar ainda como o Fies se encontra em relação aos demais 

programas. 

Tabela 19 - Indicadores de sustentabilidade do Fies, Stafford e HELP 

 Brasil (Fies) EUA (Stafford) Austrália (HELP) 

Subsídio à taxa 

de juros 

Fies – 2010: 47 %b 

Fies – 2015: 27%b 

Stafford Subsidized:  20,31%a 

Stafford Unsubsidized: 17,12%a 

 

25,70% a 

Encargo de 

reembolso 

Varia entre 0,1% e 

15%c a depender da 

idade, renda e do 

desenho (Fies 2010 

ou Fies 2015) 

 

A média varia entre 3% e 25%d  
Varia entre 4% e 8% 

Taxa de 

inadimplência 
48,75%e Entre 14% e 20%f 18%g 

(a) Conforme cálculo de Shen e Ziderman (2009) 

(b) Conforme cálculo de Nascimento e Longo (2016b) 

(c) Conforme cálculo de Nascimento  e Longo (2016a) 

(d) Conforme cálculo de Chapman e Dearden (2017b), mas cálculos por meio de regressões quantílicas dos 

mesmos autores apontaram encargos de reembolso entre 0,1 e 130% a depender da dívida, da idade e da renda 

(e) Conforme cálculo de Brasil (2016). São considerados inadimplentes contratos com mais de 60 dias de atraso 

(f) Conforme cálculos de Dynarski (2015); GAO (2015); College Board (2016); Chapman e Dearden (2017). São 

considerados inadimplentes contratos com mais de 270 dias de atraso, se a mesma metodologia de cálculo fosse 

aplicada ao Fies a taxa de inadimplência seria menor, certamente inferior a 29,69%, conforme Tabela 8 

(g) No caso a australiano, o dado não se refere à taxa de inadimplência, mas sim da proporção da dívida que 

provavelmente não será paga, também chamada de “dívida incerta”, conforme apresentado na seção 6.5.3. O valor 

foi calculado por The Australian Government Department of Education (2014) (2016) 

Fonte: Elaboração própria 

Pela tabela acima, tem-se que o subsídio implícito concedido pelo Fies é superior ao dos 

EUA e Austrália. É importante ressaltar que os cálculos foram feitos em momentos distintos. 

Enquanto os dados do Fies são de 2010 a 2014 (NASCIMENTO; LONGO, 2016b, p. 18), os 

dados apresentados por Shen e Ziderman (2009, p. 8) são de 2004. Nesse caso, é preciso 
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enfatizar que, segundo Nascimento e Longo (2016b, p. 19), qualquer alteração na taxa de juros 

ou no desenho do crédito educativo, no período, alteraria substancialmente o subsídio implícito 

concedido por cada um dos programas. 

 Ainda que os dados possam apresentar alguma dificuldade de comparação, a informação 

sobre o tamanho do subsídio implícito no caso brasileiro permite algumas reflexões. Para Shen 

e Ziderman (2009, p. 29), programas com elevados valores de subsídio implícito, quando 

focalizados, facilitam o acesso de estudantes pobres e provenientes de minorias ao ensino 

superior. O período em que o Fies ofereceu o maior subsídio implícito foi quando a focalização 

do programa era difusa e errática, argumento comprovado pelo forte crowding-out e pelo não 

crescimento das taxas de matrículas no ensino superior privado, conforme abordado no capítulo 

4. Desse modo, as reformas implementadas em 2015 alcançaram o duplo desafio de i) criar 

critérios de elegibilidade do programa, melhorando a focalização (ainda que haja espaço para 

aprimoramento) e ii) reduzir o subsídio implícito, diminuindo assim o custo do programa para 

o contribuinte brasileiro. 

O encargo de reembolso do programa de crédito educativo é fixo na Austrália e varia 

entre 4 e 8% a depender dos rendimentos anuais recebidos. No Brasil e nos EUA, a amplitude 

da variação do encargo é superior e, em algumas situações, ultrapassa o valor considerado 

razoável pela literatura (vide seção 4.5.2). Em razão da maior quantidade de estudos sobre o 

Stafford, sabe-se, que em alguns casos, o pagamento da parcela da dívida pode comprometer 

um valor bastante elevado da renda, chegando a mais de 50% para indivíduos nos quantis de 

renda inferiores. A literatura sobre o tema vem apontando que, nos EUA, esse é um perfil de 

mutuário com grande probabilidade de inadimplir. Como o valor a ser pago extrapola sua 

capacidade de pagamento ou consome um percentual excessivamente elevado de sua renda, o 

devedor opta deliberadamente por interromper o pagamento da dívida. 

No Fies, embora o encargo de reembolso seja menor do que nos EUA, pouco se sabe 

sobre o impacto da amortização para homens e mulheres, para diferentes perfis de renda e para 

egressos de cursos cuja mensalidade é mais elevada que a média (i.e. cursos de medicina). 

Trata-se, portanto, de um aspecto que merece atenção detida dos formuladores da política. O 

desenho do programa deve considerar os percentuais que a literatura aponta como razoáveis 
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para amortização da dívida, de modo que a amortização não se torne proibitiva para nenhuma 

coorte ou indivíduos de baixa renda. Outro ponto que merece atenção dos policy-makers e da 

academia é conhecer o perfil dos devedores inadimplentes. Como apresentado no capítulo 4, 

Dynarski (2015, p. 13) afirma que, nos EUA, a inadimplência se concentra em indivíduos com 

os menores níveis de empréstimo, ou seja, as maiores taxas de inadimplências ocorrem para os 

estudantes cujo empréstimo é de até U$ 20.000. O tipo de instituição também parece impactar 

na inadimplência. A taxa se eleva para estudantes egressos de instituições privadas sem fins 

lucrativos e de cursos de curta duração em community colleges. Com isso, conhecendo a 

situação do encargo de reembolso nos EUA, é possível obter algumas pistas sobre como o 

fenômeno se comporta no Brasil.  

O Brasil tem a taxa de inadimplência mais elevada dentre os três países. Este dado talvez 

seja um dos fatos mais notórios e conhecidos do Fies70. Infelizmente, encontramos poucos 

estudos que analisam a causa desse problema. Não se sabe se o problema é consequência de um 

elevado encargo de reembolso, de baixos salários auferidos após a conclusão do curso ou, no 

limite, da recessão econômica que assolou o Brasil recentemente, tendo elevado a taxa de 

desocupação dos profissionais com ensino superior completo de 5%, em 2014, para 9,2% no 

início de 2017 (IPEA, 2017a) .  

O que a experiência internacional mostra é que mapear com acurácia as razões da 

inadimplência é essencial para tornar o programa mais autossustentável. Soma-se a isso o fato 

de que o prêmio pago pelo ensino superior no Brasil é um dos mais elevados do mundo. Como 

indivíduos com diploma de ensino superior têm, na média, rendimento maior que daqueles que 

concluíram apenas a educação básica, surpreende que esses graduados não estejam conseguindo 

pagar a dívida do Fies. Uma hipótese que pode ser aventada, nesse caso, é que a qualidade da 

                                                 

70  Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/01/1853932-inadimplencia-aumenta-e-mais-de-

metade-atrasa-pagamento-do-fies.shtml; https://g1.globo.com/educacao/noticia/fies-tem-inadimplencia-em-498-

dos-contratos-em-fase-de-pagamento.ghtml; <https://educacao.uol.com.br/noticias/agencia-

estado/2017/07/06/fazenda-atribui-insustentabilidade-do-fies-a-inadimplencia-de-alunos.htm>. Acesso em: 

08/11/2017. 

http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/01/1853932-inadimplencia-aumenta-e-mais-de-metade-atrasa-pagamento-do-fies.shtml
http://www1.folha.uol.com.br/educacao/2017/01/1853932-inadimplencia-aumenta-e-mais-de-metade-atrasa-pagamento-do-fies.shtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/fies-tem-inadimplencia-em-498-dos-contratos-em-fase-de-pagamento.ghtml
https://g1.globo.com/educacao/noticia/fies-tem-inadimplencia-em-498-dos-contratos-em-fase-de-pagamento.ghtml
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educação oferecida por algumas IES, no âmbito do Fies, não representaria um prêmio salarial 

tão elevado em comparação ao payoff do ensino médio. 

Apesar de a inadimplência do Fies ser significativamente maior que a do programa 

Stafford, quando segmentamos o dado da inadimplência para diferentes perfis (vide seção 5.5.3), 

tem-se que o percentual de estudantes inadimplentes provenientes de instituições privadas com 

fins lucrativos nos EUA se aproxima da taxa do Fies. Conhecendo esse cenário, uma hipótese 

que poderia ser levantada é a seguinte: a elevada taxa de inadimplência do Fies poderia estar 

relacionada à baixa qualidade de algumas instituições de ensino superior no País que ofertaram 

cursos de graduação no programa. Sabe-se que tal hipótese requer cautela e deve ser 

comprovada por meio de estudos futuros e pesquisas empíricas. No entanto, tendo em vista 

algumas semelhanças 71  entre as instituições privadas com fins lucrativos brasileiras e 

americanas, não nos parece desarrazoado supor que o mesmo possa estar acontecendo no Brasil. 

Outra hipótese, abordada na seção anterior, é que a inadimplência esteja associada a 

determinados cursos de graduação, com baixa empregabilidade e baixos salários.  

Tanto no caso da inadimplência pela qualidade da IES quanto pelo salário da profissão 

escolhida, tem-se que o problema não decorre do formato do programa, mas da qualidade do 

ensino superior privado no Brasil. Nesse caso, o papel do MEC não se limita a reformular o 

programa, mas garantir que apenas instituições de qualidade acessem o programa de crédito 

educativo do governo federal ou que o financiamento seja disponível para cursos cujo retorno 

financeiro permita a amortização da dívida. Uma forma de mitigar parte desse problema é 

descredenciar dos programas de financiamento estudantil, como Prouni e Fies, as IES cujos 

egressos possuem altas taxas de inadimplência. Como apresentado, tal medida é aplicada nos 

EUA desde 2014.  

Modalidade de Amortização 

Por fim, apresentaremos um dos debates mais importantes na literatura sobre crédito 

educativo. Trata-se da discussão sobre as diferentes formas de amortização do empréstimo: 

                                                 

71 Ver Oliveira (2013).  
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parcelas fixas mensais ou um esquema contingente à renda. Como visto no capítulo 6, a 

amortização na Austrália é do tipo contingente à renda e se inicia quando o rendimento anual 

do mutuário ultrapassa cerca de A$ 55 mil. O pagamento do empréstimo é feito por meio de 

um abatimento na declaração anual do imposto de renda.  

Para grande parte da literatura consultada nessa pesquisa (BARR, 1998; CHAPMAN; 

RYAN, 2005; STIGLITZ, 2014; DYNARSKI, 2015; NASCIMENTO, 2016), o ECR se 

apresenta como uma opção mais vantajosa quando comparada com a amortização do tipo 

mortage type, atualmente existente no Brasil e nos Estados Unidos. A principal vantagem do 

modelo é mitigar dois problemas que afetam a sustentabilidade financeira do programa: o 

encargo de reembolso para o estudante e a taxa de inadimplência. 

O pagamento do empréstimo, em um ECR, é um percentual fixo do rendimento anual do 

mutuário/beneficiário. Portanto, espera-se que esse valor suavize o encargo de reembolso para 

indivíduos com menor renda, evitando desembolso excessivamente elevados, como visto no 

Brasil e nos EUA. O empréstimo contingente à renda se baseia no fato de que a correlação entre 

renda e a idade é positiva. Isto é, quanto mais velho o indivíduo maior tende a ser sua renda. 

Como a renda do indivíduo se eleva ao longo de sua vida, é natural que, no ECR, o beneficiário 

comece pagando um percentual relativamente baixo do seu salário. Essa proporção irá aumentar 

à medida que seus rendimentos ultrapassarem determinados limites.  

O encargo de reembolso em um ECR tende a ser inferior ao modelo de parcelas fixas 

mensais, espera-se que, com isso, a taxa de inadimplência também seja menor do que no outro 

modelo. Isso acontece porque como a amortização do empréstimo recai sobre um valor menor 

e previamente fixado da renda do estudante, o horizonte temporal para amortização da dívida é 

substancialmente maior. Como apresentado, nos EUA, a taxa de inadimplência para o programa 

Stafford no plano padrão de amortização é inferior à inadimplência nas modalidades de 

amortização income-driven. 

Uma diferença importante entre o income contigent loan australiano e o income-driven 

repayment americano é que este não é coletado pela autoridade fiscal como ocorre na Austrália. 

Assim, não se considera o rendimento anual com base na declaração do imposto de renda. Como 

nos EUA o Departamento de Educação coleta as informações junto ao Departamento do 
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Tesouro, existe um lapso temporal entre a renda recebida pelo mutuário e o momento de 

amortizar o empréstimo. Para Chapman (2014, p. 12), é fundamental que o serviço de cobrança 

seja capaz de avaliar com precisão a renda do devedor. Portanto, o órgão mais óbvio para cuidar 

do serviço seria a autoridade fiscal, algo equivalente à Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

Dynarski (2015, p. 18) apresenta crítica semelhante. Para a autora, a desarticulação entre uma 

possível perda salarial (como o desemprego) e o momento de pagar a dívida impede que, nos 

EUA, a cobrança do empréstimo acompanhe o nível de renda do indivíduo com a 

tempestividade necessária. O descasamento entre a aferição da renda e o pagamento do 

empréstimo pode gerar algumas distorções em que o mutuário paga um valor do empréstimo 

mais elevado do que sua faixa de renda permitiria.  

Outra diferença entre o HELP e o PAYE norte-americano é que há menos subsídio 

cruzado e perdão da dívida no HELP. Enquanto no PAYE existe um perdão da dívida depois 

de 25 anos, no HELP, o mutuário amortiza o empréstimo até que esteja quitado, o que, em 

alguns casos, pode levar a vida inteira. Em razão disso, a taxa de inadimplência na Austrália é 

inferior à dos EUA72. Um aspecto preocupante do subsídio cruzado no PAYE é o fato de que 

estudantes formados que recebam altos salários tendem a pagar mais pela amortização do 

empréstimo do que aqueles com dificuldades de se inserir e de permanecer no mercado de 

trabalho. Trata-se de um desenho que pode culminar no caso clássico de seleção adversa, em 

que estudantes com perspectiva de retornos elevados no mercado de trabalho saem do plano de 

amortização baseado na renda e só permanecem aqueles que não esperam conseguir um bom 

desempenho na vida profissional.  

Para Chapman (2014, p. 20), as condições necessárias para se estabelecer um sistema de 

empréstimo contingente à renda são:  

i. Registro dos passivos acumulados de cada estudante; 

ii. Mecanismo sólido e preferencialmente computadorizado de coleta de tributos; 

                                                 

72 Deve-se destacar que há uma dificuldade de se definir “inadimplência” nesse caso, uma vez que, em tese, o 

indivíduo tem toda sua vida para pagar o empréstimo. Contudo, como vimos na seção 6.5.3, o governo australiano 

desenvolveu uma metodologia para calcular o montante da “dívida incerta”, que pode ser entendida como um tipo 

de “inadimplência” no âmbito do ECR. 
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iii. Maneiras de precisar com acurácia a renda efetiva dos beneficiários do financiamento ao 

longo do tempo. 

Nascimento (2016, p. 44) aponta que o Brasil possui todas as condições para aplicar tal 

mecanismo de cobrança no Fies. Segundo o autor, o registro de matrícula e de débitos estudantis 

já são incumbências do MEC. Além disso, o sistema brasileiro de aferição da renda e de coleta 

de impostos e de contribuições é informatizado e suficientemente avançado e eficiente para, 

com os devidos ajustes, incorporar amortizações contingentes à renda. 

Nossa única ponderação para aplicação de um ECR no contexto brasileiro - que utilize o 

sistema de declaração do IRPF para a cobrança das parcelas do empréstimo - diz respeito à 

informalidade do mercado de trabalho. Dados do Ministério do Trabalho apontam que a taxa 

de informalidade no Brasil é de, aproximadamente, 46% em 2017 (IPEA, 2017b). Entretanto, 

esse quadro se altera consideravelmente ao analisar os dados para profissionais com ensino 

superior completo. Segundo, Nascimento (2017, p. 42), a Receita Federal é capaz de alcançar, 

pela tributação da renda ou pelo recolhimento de contribuições previdenciárias, quase 80% da 

população economicamente ativa (PEA) com nível superior. Assim sendo, caso seja instituído 

no Brasil um esquema de amortização do empréstimo contingente à renda por meio da 

declaração do IRPF, boa parte dos profissionais teria seus rendimentos anuais monitorados pela 

autoridade fiscal do País. Contudo, ainda resta o desafio de identificar indivíduos que tentam 

burlar o sistema - por exemplo, recebendo parte ou a totalidade de seu salário de maneira 

informal.  

7.2  Considerações finais 

Para finalizar, vale ressaltar que empreender uma comparação internacional entre países 

tão diversos não é uma tarefa simples. Requer ponderação para compreender que, muitas vezes, 

as diferenças residem não apenas no formato ou no desenho de um programa, mas nas 

características institucionais e culturais de determinado país. O grau de desenvolvimento 

econômico do País, sem dúvidas, funciona como um catalisador ou um empecilho à aplicação 

de certas práticas e ao aprimoramento da governança. Durante o planejamento desta pesquisa, 

houve dúvidas a respeito da aplicabilidade de uma comparação internacional com Estados 
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Unidos e Austrália, em virtude das diferenças de desenvolvimento entres os países. Felizmente, 

na maioria das vezes, essa diferença não se mostrou um obstáculo.  

Ainda que haja particularidades em cada um dos três modelos, muitas das características 

que fazem, em alguns aspectos, os sistemas de crédito americano e australiano superiores ao 

brasileiro poderiam ser aplicadas no Brasil, sem grandes mudanças estruturais. Todas as 

propostas feitas nesta seção: melhorar a comunicação com os estudantes; integrar os programas 

de financiamento estudantil; aprimorar critérios de focalização; manter o encargo de reembolso 

em patamares razoáveis para a parcela mais pobre da população; avançar para um sistema de 

amortização contingente à renda são ajustes e reformas que o Brasil tem condições de promover.  

Parece razoável supor que tal impressão não sirva apenas para o campo do crédito 

educativo ou da educação superior. Ao concluir o presente estudo, resta clara a profusão de 

políticas públicas e programas testados e experimentados à exaustão em outros países. Os 

formuladores de políticas públicas e a academia possuem à sua disposição um vasto manancial 

de experiências que deve ser levado em conta no momento de criar ou aprimorar qualquer 

programa do governo. Com as adaptações necessárias, o Brasil pode se valer muito de 

experiências internacionais exitosas.   
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