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Contexto
❖ FSCU crédito contingente a renda, foi criado em 1994 (poucas universidades 

tradicionais). 

❖ CAE, (2005) credito masivo, aumentó demanda e tuition fees (preços não regulados) 

❖ pagamento fixo ligado a divida

❖ redução da rentabilidade do ensino superior, dividas, protestas.   

❖ Inflação de tuition fees, deixou de ser validada por incrementos de aporte estadual. 

❖ brecha entre fees e valor financiado pelo governo; estudantes devem financiar a 
brecha. 

❖ 2012, depois das protestas, modifica-se o crédito e vira contingente a renda. 

❖ Gratuidade começa no 2016 (não tem brecha); precisa conviver com o crédito.  Tem 
projeto de remplazo o Credito (mudanças pequenas)  



Gratuidade (desafios)
❖ Instituições elegíveis (qualidade); alunos vulneráveis. 

❖ Decisão binaria. Algumas instituições decidiram que não (preferem alumnos 
financiados com crédito e menores restrições ao crescimento). 

❖ Coexistência do crédito com gratuidade.

❖ Brecha nao existe em gratuidade (si provável déficit). 

❖ brecha é ferramenta de política e é um colchão contra erros da fixação de 
preços. 

❖ É possível resolver brecha pra alunos, com flexibilidade pra as instituições, e 
alinhamento de incentivos (proposta 2011: “financiamento completo (o que 
for), e a instituição tem que endossar a brecha. 

❖ Incentivos acadêmicos



Consequências acadêmicas da gratuidade

❖ Amostra: estudantes Duoc UC (cohortes de 30,000)

❖ Dropout (antes-depois) caiu 4-6 pontos! 

❖ Progresso académico: melhorou! 

❖ Gratuidade ou outras medidas?

❖ Por qué ajudaria a gratuidade? 

❖ Gratuidade reduz incentivo pra boa escolha; reduz custo 
de oportunidade de dropout e da má escolha… e reduz 
custo associado na brecha! 
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Mudança dos estudantes (precisamos controles)

❖ Comparação estudantes ano 2016 que teriam sido elegíveis 
pra gratuidade, com estudantes que receberam o beneficio 
no 2017 e o 2018.

❖ aumento de mulheres 3%.

❖ queda matricula vespertina 1,5%

❖ aumento participação escolas técnicas 1%. 

❖ queda escolaridade da mãe 0,7 anos

❖ queda do GPA (notas do ensino meio) 



Resultados

❖ Estimação: 

❖ Y = bo + b1 X + b2 Gratuidade + b3 Copago + u

❖ Resultados em simple: 

❖ Dropout: com gratuidade: 6.6%;  sem total: 11.2%; sem 
copago zero: 3.5%. 

❖  Aprovação cursos: com gratuidade: 83.4%; sem total: 
83.5%; sem gratuidade copago zero: 89.3%  



Conclusões - desafios
❖ Fontes de financiamiento pra estudantes competem 

(gratuidade é muito custosa; créditos é menos). 

❖ Restrições ao crescimento no Chile válidas só pra 
instituições em gratuidade.  

❖ Efeitos académicos sugerem que crédito vinculado a 
renda é mais eficiente.  

❖ O maior desafio hoje é conciliar um sistema de crédito 
que funciona bem desde 2012 com a gratuidade.  


