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1 INTRODUÇÃO

Este estudo foi elaborado sob demanda do Comitê de Monitoramento e Avaliação 
de Políticas Públicas Federais (CMAP), em 2016, para subsidiar o redesenho do 
Programa de Financiamento Estudantil (Fies), uma vez que a expansão deste programa 
governamental, verificada no período 2010-2014, associada aos crescentes índices 
de inadimplência, comprometia sua sustentabilidade e, no limite, sua manutenção.

Este capítulo se subdivide em seis seções, além desta introdução. A seção 2 
trata da experiência internacional, com destaque para os subsídios implícitos e as 
modalidades de reembolso dos empréstimos. Na terceira, apresenta-se a evolução 
do Fies no período 2010-2016, em relação aos contratos de financiamento. Na 
seção 4, analisa-se a distribuição dos contratos do Fies no período 2010-2014, 
sob o enfoque regional e por faixas de renda, bem como sua apropriação pelas 
grandes empresas de capital aberto. Na quinta seção, são analisados os requisitos 
ou critérios para a concessão do financiamento nesse período. Na penúltima 
seção, são exibidas proposições para o redesenho do Fies, com destaque para os 
empréstimos com amortizações contingentes à renda (ECRs). Por fim, na última 
seção, apresentam-se s considerações finais, reiterando-se a necessidade de se ter 
um programa de crédito educativo robusto, sustentável e com modalidades de 
reembolso mais justas, dada a oferta predominantemente privada da educação 
superior no Brasil. Chama-se a atenção para que, no redesenho desse programa, 
sejam incorporados mecanismos que não reforcem o processo de concentração 
desse mercado, ora em curso. Cabe ressaltar que a Medida Provisória (MP) 
que alterou o Fies (MP no 785/2017) – posteriormente transformada na Lei 
no 13.530/2017 – incorporou a principal proposição contida neste estudo, o 
ECR, embora sua completa implementação ainda demande alguns ajustes.

1. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Setoriais de Inovação e Infraestrutura (Diset) 
do Ipea.
2. Técnico de planejamento e pesquisa na Diretoria de Estudos e Políticas Sociais (Disoc) do Ipea.
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2 FINANCIAMENTO ESTUDANTIL NO MUNDO

Programas governamentais de crédito educativo existem em dezenas de países. 
Shen e Ziderman (2009) enumeram 44 programas de 39 países, espalhados por 
todos os continentes, e o site do The International Comparative Higher Education 
Project, por seu turno, faz menção a 65 programas de 46 países.3 Via de regra, eles 
são destinados a estudantes matriculados no ensino superior público, que são cada 
vez mais raros, e Alemanha, Argentina, Áustria, Brasil, Dinamarca e Suécia são 
as exceções mais mencionadas. Programas governamentais de crédito educativo 
destinados a financiar estudos em instituições privadas são menos comuns, sendo 
os casos mais conhecidos os do Brasil e dos Estados Unidos.4

2.1 Justificativas de sua existência

Atividades de ensino, pesquisa e extensão são caras, intensivas em trabalho, com 
trajetórias de custo naturalmente crescentes – pois as possibilidades de substanciais 
aumentos de produtividade sem perdas de qualidade tendem a ser limitadas –, 
e em alguns países, a exemplo do Brasil, possuem baixos indicadores de acesso 
e conclusão, que sinalizam demanda ainda reprimida pela educação superior. 
Questões dessa natureza traduzem-se em pressões por recursos acima da capacidade 
dos orçamentos públicos, levando à necessidade de serem buscadas fontes de receitas 
complementares não tributárias.

Decorrente dessa realidade, há uma crescente tendência em várias partes 
do mundo para a adoção de políticas de compartilhamento de custos, embora 
a controvérsia política em torno do tema enseje formatos tão variados quanto, 
de um lado, a manutenção de ensino superior totalmente gratuito e, de outro, 
a cobrança de anuidades, durante o curso ou posteriormente à sua conclusão, a 
incidir sobre todos ou apenas sobre alguns estudantes (Johnstone, 2012). Com 
disso, assenta-se em dois pilares a justificativa para a atuação de governos nesse 
setor: i) uma população mais escolarizada traz transbordamentos econômicos 
e não econômicos para toda a sociedade, não apenas para quem diretamente 
se beneficia dos estudos; e ii) sem alguma intermediação do poder público, a 
cobrança de mensalidades e de taxas durante os estudos tende a excluir do ensino 
superior pessoas que não tenham condições de pagá-las, reduzindo a escolarização 
de segmentos representativos da sociedade, alargando desigualdades educacionais, 
culturais e socioeconômicas e restringindo a produtividade sistêmica da economia.

3. Disponível em: <https://bit.ly/2C9F465>. 
4. Disponível em: <goo.gl/h8iqjk>. 
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2.2 O trade-off entre subsídios implícitos e encargos de reembolso

Programas governamentais de crédito educativo diferenciam-se substancialmente 
entre si, não só em termos dos objetivos que precipuamente propõem alcançar, 
mas também em termos de estrutura organizacional, fontes de financiamento do 
próprio fundo, cobertura, critérios para a formalização dos contratos e métodos 
de coleta das parcelas devidas. Em quase todos, porém, observa-se uma diferença 
nada desprezível entre o total desembolsado pelo governo com os empréstimos e 
a quantia reembolsada posteriormente pelos beneficiários do programa.

Duas são as principais rotas por meio das quais o dinheiro público esvai-se 
em programas de crédito educativo: a primeira remete a subsídios implícitos no 
próprio desenho do programa, e a segunda diz respeito à inadimplência (atraso e 
falta de pagamento) e aos custos de administrar um programa desse tipo. Ambas 
são detalhadas no quadro 1.

QUADRO 1
Fatores que reduzem a total recuperação dos montantes emprestados por meio de 
programas de crédito educativo

Rota 1:
fatores inerentes ao próprio desenho do programa

(subsídios implícitos ou ex ante)

Rota 2:
fatores administrativos

(subsídios ex post)

Taxas de juros subsidiadas Parcelas temporariamente em atraso

Períodos de utilização e de carência isentos de taxas de juros Não pagamento (evasão)

Reembolsos definidos em termos nominais (há casos em que nem correção 
monetária incide por completo)

Custos administrativos

Longos períodos de amortização -

Fonte: Nascimento e Longo (2016a).

Essa questão é analisada em Shen e Ziderman (2009) e retomada em 
Nascimento e Longo (2016a), que incluem o Fies na comparação com os 44 
programas de 39 países, para os quais os primeiros calculam os subsídios implícitos 
explicitados no quadro 1. O gráfico 1, por sua vez, mostra-os com base nos cálculos 
de Nascimento e Longo (2016a) para o Fies em dois momentos: com as regras 
vigentes entre 2010 e o primeiro semestre de 2015 (Fies-10) e com as regras vigentes 
do segundo semestre de 2015 ao segundo semestre de 2016.

O programa de crédito educativo brasileiro está abaixo da média dos outros 44 
programas representados no gráfico 1, que é de aproximadamente 60%. Ressalte-se, 
porém, a enorme variação nos subsídios implícitos dos 44 programas de crédito 
educativo estudados por Shen e Ziderman (2009) e confrontados no gráfico 1 
com os dois cenários do Fies.

Há programas quase sem subsídios embutidos em seu desenho, para os quais 
as taxas de reembolso do financiamento (que são o complemento do subsídio 
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implícito) aproximam-se dos 100%, como é o caso de Canadá, Holanda e Namíbia. 
Há ainda o caso pitoresco do programa tcheco, cuja taxa de reembolso excede os 
100%; nele, os beneficiários são requeridos a pagar de volta uma quantia 8% maior 
que o valor presente do empréstimo originalmente recebido. No outro extremo, as 
condições de financiamento observadas no Egito, na Nigéria e na Rússia mostravam-se 
extremamente generosas à época do estudo de Shen e Ziderman (2009): os subsídios 
implícitos aproximam-se dos 90%, nesses casos.

GRÁFICO 1
Fies: subsídios implícitos, em comparação com outros 44 programas de crédito 
educativo de 39 países
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Fonte: Nascimento e Longo (2016a).
Obs.: Fies-10 refere-se ao subsídio implícito calculado a partir dos parâmetros válidos para o Fies entre 2010 e o primeiro 

semestre de 2015; Fies-15, para o Fies do segundo semestre de 2015 ao segundo semestre de 2017.

O Fies pode não estar no mesmo patamar dos programas mais generosos 
encontrados mundo afora, mas carregava em seus parâmetros elevados níveis de 
subsídio. O Fies-10 estaria no terceiro quintil dos maiores subsídios implícitos, 
abaixo de África do Sul, e apresentaria taxa de reembolso maior que a de outros 
quatorze programas. No entanto, após as mudanças de 2015, a situação foi 
significativamente alterada: o Fies-15 estaria no quarto quintil em termos de 
tamanho do subsídio implícito, circundado por programas da Coreia do Sul, dos 



Insumos para o Redesenho do Financiamento Estudantil (Fies)  | 135

Estados Unidos e da Austrália, e com uma taxa de reembolso inferior a apenas 
dezessete programas de quatorze diferentes países.

O gráfico 1 deve ser tomado como uma mera comparação ilustrativa, pois os 
números nele informados podem servir de parâmetro para analisar a dimensão dos 
subsídios implícitos ao desenho do Fies, mas têm também suas limitações. Deve-se 
ressaltar que os dados utilizados no trabalho de Shen e Ziderman (2009) e neste texto 
para inflação e taxas reais de juros são de momentos distintos: no caso do primeiro, 
os dados advêm de World Development Indicators 2004, publicação do Banco 
Mundial, e no segundo, são médias do período de janeiro de 2010 a dezembro 
de 2014 (tabela 1). Se os dados de Shen e Ziderman (2009) fossem atualizados, 
é possível que a situação reportada no gráfico 1 fosse diferente, particularmente 
para alguns dos países da Organização para a Cooperação e Desenvolvimento 
Econômico (OCDE), que depois da crise financeira de 2008/2009 reduziram 
consideravelmente suas taxas básicas de juros.

A imagem do gráfico 1 também pode, na prática, ter se alterado, caso tenham 
sido modificados os parâmetros de alguns dos programas ali representados, tal como 
ocorreu com o próprio Fies. Isso pode ser justificado pois o cálculo dos subsídios 
implícitos é particularmente sensível aos parâmetros relacionados às taxas de juros 
e ao prazo máximo de amortização praticados pelo programa.

Os resultados reportados em Nascimento e Longo (2016b) indicam que, após 
as modificações introduzidas no Fies no segundo semestre de 2015, o impacto dos 
encargos de reembolso já começa a se mostrar acima do considerado pela literatura 
como razoavelmente manejável para programas de financiamento estudantil. Haveria, 
assim, pouco espaço para mexer nos parâmetros do Fies com vistas a diminuir seus 
subsídios implícitos. Em uma perspectiva de médio e longo prazos, porém, com a taxa 
básica de juros – a do Sistema Especial de Liquidação e Custódia (Selic) – tendendo 
a reduzir-se e a aproximar-se da taxa de juros do Fies, o subsídio implícito deve cair.

2.3 Reembolso dos empréstimos concedidos

Há basicamente dois tipos de programas de crédito educativo. Um deles são os 
empréstimos convencionais garantidos pelo governo, que requerem o pagamento 
de volta do valor emprestado durante um período de tempo especificado, em 
prestações que dependem das taxas de juros contratadas e do prazo de financiamento. 
Muitos deles são destinados a estudantes de baixa renda e em alguns casos, como 
nos Estados Unidos, no Canadá e no Japão, são concedidos e gerenciados por 
instituições financeiras, com o governo subsidiando taxas de juros e/ou garantindo 
o pagamento se houver inadimplência. Em outros casos (Fies, por exemplo), o 
empréstimo é concedido e gerenciado diretamente por instituições públicas.
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Outro tipo são os ECRs. Esta modalidade de crédito dilui as amortizações do 
financiamento ao longo da vida economicamente ativa do mutuário em prestações 
definidas de acordo com sua renda futura e cobradas pelos sistemas de tributação 
ou de recolhimentos de contribuições previdenciárias, ou por algum sistema de 
desconto em folha.

A principal diferença entre ECR e empréstimos tradicionais é a flexibilidade 
do prazo de duração do financiamento, pois os pagamentos são definidos de acordo 
com a renda da pessoa, em vez de fixados a partir da distribuição do montante 
principal e dos juros por um número predeterminado de parcelas. Em períodos 
de renda baixa ou inexistente, as parcelas devidas também são reduzidas ou até, 
no limite, suspensas. O saldo devedor segue existindo e sujeito às taxas de juros 
contratadas, mas suas amortizações são proporcionais à renda de quem tomou o 
financiamento, de forma a melhor adequarem-se às flutuações de rendimento, 
comuns, sobretudo, nos primeiros anos após a formatura. À medida que muda o 
patamar de renda da pessoa ao longo da vida, acelera-se a amortização do saldo 
devedor. Essa característica torna-os um mecanismo potencialmente mais justo, 
ao menos quando comparados aos empréstimos tradicionais.

Assim sendo, essa modalidade de empréstimo traz consigo uma espécie de 
seguro contra a inadimplência. Quem obtém rendas maiores ao longo de sua vida 
laboral pós-formatura paga o total do seu empréstimo mais rapidamente. Quem 
possui baixos rendimentos depois de obter seu diploma acaba por dispor de prazos 
mais longos, chegando, por vezes, a pagar menos que o valor presente da quantia 
que tomou emprestada. Quem aufere ganhos em torno da mediana da distribuição 
de rendimentos acaba por estender seu débito por um período mais longo que 
em empréstimos tradicionais, pagando juros por mais tempo, mas o faz, em tese, 
diluindo melhor seus encargos financeiros e comprometendo menos o seu padrão 
de vida nos primeiros anos de vida profissional após a obtenção do título.

Créditos educativos via ECR começaram a se consolidar como alternativa 
de financiamento estudantil à medida que cresciam custos da educação 
superior em países desenvolvidos e depois de se mostrarem viáveis e relativamente 
bem-sucedidos na Austrália, Nova Zelândia, Inglaterra e no País de Gales, 
onde sua implantação em larga escala ocorreu entre 1989 e 1998. Há também 
aplicações de ECR como crédito educativo na África do Sul, Hungria, Holanda, 
Coreia do Sul e no Japão. Nos Estados Unidos, há recorrentes discussões, 
inclusive no Parlamento, sobre sua implementação em larga escala, mas até o 
momento a aplicação é pontual. Com isso, percebe-se que a efetividade dos 
ECRs parece maior em países em que o financiamento do ensino superior é 
razoavelmente centralizado.



Insumos para o Redesenho do Financiamento Estudantil (Fies)  | 137

3 EVOLUÇÃO DO FIES A PARTIR DE 2010

Assim como ocorreu em relação aos gastos públicos de uma maneira geral, os 
dispêndios sob a rubrica do Fies tiveram crescimento bastante elevado a partir de 
2010, muito acima da própria expansão da educação superior privada. Com isso, 
aumentou de forma substancial a quantidade de beneficiários do Fies em relação 
ao universo de estudantes matriculados nas instituições de ensino superior (IES) 
privadas, tal como se observa na tabela 1.

TABELA 1
Brasil: contratos do Fies, matrículas e ingressantes em cursos de graduação presenciais 
nas IES privadas (2010-2014)

2010 2011 2012 2013 2014 Variação (%)

Matrículas nas IES privadas 3.987.424 4.151.371 4.208.086 4.374.431 4.664.542 17,0

Contratos ativos do Fies1    531.987    623.241    914.195 1.551.956 1.910.718 259,2

% do total de matrículas 13,3 15,0 21,7 35,5 41,0 -

Ingressantes 1.181.650 1.260.257 1.508.295 1.494.490 1.658.350   40,3

Contratos novos do Fies      76.165    154.250    377.780    559.905    732.243 861,4

% do total de ingressantes 6,4 12,2 25,0 37,5 44,2 -

Fonte: Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)/Ministério da Educação (MEC); Fundo 
Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE)/MEC.
Elaboração dos autores.
Nota: 1 Referem-se a todos os contratos (em fase de utilização, carência e amortização).

Conforme mostrado na tabela 1, as matrículas no setor privado registraram 
crescimento de cerca de 17% no período 2010-2014, mas os gastos com o Fies 
tiveram aumento de 454%, o que permitiu que o número de contratos ativos 
fosse ampliado em 259% no mesmo período. Quando se estabelece a relação entre 
contratos novos (firmados a cada ano) e os ingressos de estudantes, verifica-se que as 
diferenças entre as taxas de crescimento de ambos tornam-se ainda maiores. Se, no 
primeiro caso, o incremento foi de 861%, com relação ao número de ingressantes 
(novos estudantes) o crescimento foi de apenas 40%. Com isso, houve ampliação 
da razão entre esses dois fatores, de 6% para 44% no período sob análise.

É possível que essa dissociação decorra de maior atratividade do Fies após as 
mudanças introduzidas em 2010, tornando beneficiários muitos estudantes que 
poderiam custear as mensalidades, mas que, diante de condições tão atrativas do 
programa, optaram por contrair o empréstimo.

O crescimento exponencial de beneficiários do Fies entre 2010 e 2014 pode ser 
atribuído às mudanças introduzidas neste programa, a partir de 2010, tornando-o 
bastante vantajoso para os contratantes, especialmente no que se refere à redução da 
taxa de juros – que passou a ser negativa, quando se tem por referência os índices 
inflacionários do período. Acredita-se que, com uma taxa de juros de 3,4%, o Fies 
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passou a ser atrativo inclusive para aqueles que dispunham de recursos financeiros 
suficientes para custear os estudos.

Além disso, o prazo de amortização foi ampliado para até três vezes o período 
de utilização do financiamento, acrescido de doze meses, e o período de carência 
para o início da quitação do empréstimo foi estendido para dezoito meses. 
Anteriormente, o prazo de amortização era de duas vezes o período contratado, 
acrescido de doze meses, com carência de apenas seis.

No entanto, a partir de 2015, o programa sofreu drástico corte orçamentário, 
de modo a compatibilizar a oferta de novos contratos às receitas disponíveis. 
Devido a isso, foram estabelecidos novos critérios nos processos seletivos: para os 
alunos, houve a exigência de média mínima de 450 pontos no Exame Nacional do 
Ensino Médio (Enem) e de nota na redação diferente de zero; e para as instituições 
de ensino, a distribuição das vagas disponíveis passou a ser feita com base nos 
conceitos obtidos pelos cursos no Sistema Nacional de Avaliação de Cursos (Sinaes), 
estabelecendo-se cotas de contratos, tendo como referência o retrospecto do ano 
anterior. Por fim, limitou-se em 6,41% a correção no valor dos financiamentos, 
como forma de coibir aumentos abusivos das mensalidades praticadas pelas 
instituições de ensino.

Além dessas mudanças já introduzidas, o ministro da Educação havia 
anunciado que o preenchimento das vagas a serem ofertadas no segundo semestre 
de 2015 também levaria em conta as seguintes prioridades: i) cursos com notas 
5 e 4; ii) áreas de interesse social e econômico, como engenharia, formação de 
professores e saúde; e iii) as regiões Norte, Nordeste e Centro-Oeste (exceto o 
Distrito Federal). Posteriormente, o Edital no 6, de 20 de janeiro de 2016, estabeleceu 
o teto de renda familiar mensal bruta per capita de até 2,5 salários mínimos (SMs), 
porém, por demanda das instituições de ensino, este limite foi ampliado para 3 
SMs no Edital no 64, de 16 de junho de 2016, referente ao segundo semestre deste 
ano. Desse modo, a curva de crescimento ascendente relativa aos contratos do Fies 
firmados no período 2010-2014 sofreu forte inflexão em 2015, como pode ser 
observado no gráfico 2.

Além de ter havido diminuição na oferta a partir de 2015, as novas regras do 
Fies tiveram como consequência a redução na taxa de ocupação das vagas ofertadas. 
Em 2015, foram preenchidos 92% das 314 mil vagas, mas no ano seguinte a 
proporção caiu para apenas 59% de um total de 325 mil. Isso pode estar associado ao 
menos a dois fatores: desinteresse entre aqueles que poderiam tornar-se beneficiários 
do Fies e/ou insuficiência de demandantes elegíveis pelas novas regras. No que se 
refere ao primeiro deles, trabalha-se com a hipótese de que as mudanças introduzidas 
em 2010 tenham gerado um efeito crowding-out no período 2010-2014, e que, 
com a reformulação ocorrida em 2015, estabeleceu-se um teto de renda para os 
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novos beneficiários do programa. Se, por um lado, esse aumento na proporção de 
beneficiários com renda de até 1 SM sugere que houve ampliação do atendimento 
àqueles que mais precisam, por outro, a crescente redução na proporção de vagas 
preenchidas, em 2015 e 2016, pode estar relacionada à demanda insuficiente, por 
exemplo, pelo fato de ainda ser bastante baixa a proporção de pessoas desta faixa 
de renda que haviam concluído o ensino médio, como é mostrado no gráfico 3.

GRÁFICO 2
Brasil: contratos firmados junto ao Fies por exercício (2010-2016)
(Em 1 mil)
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Fonte: FNDE/MEC.
Elaboração dos autores.

GRÁFICO 3
Brasil: população com ensino médio completo por faixas de renda selecionadas (2014)
(Em %)
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Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD)/Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).
Elaboração dos autores.
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4 A DISTRIBUIÇÃO DOS CONTRATOS DO FIES

4.1 Regional

O primeiro aspecto a ser analisado refere-se à distribuição dos contratos pelas cinco 
macrorregiões brasileiras. Sob esse enfoque, pode-se afirmar que as regiões mais 
pobres foram em alguma medida favorecidas. No período de grande expansão do 
programa (2010-2014), Norte, Nordeste e Centro-Oeste tiveram aumento de 
sua participação no total de contratos firmados a cada ano, conforme pode ser 
observado no gráfico 4.

GRÁFICO 4
Brasil: proporção dos contratos firmados junto ao Fies por macrorregião (2010 e 2014)
(Em %)
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Fonte: FNDE/MEC.
Elaboração dos autores.

Esse aumento da participação em quatro das cinco macrorregiões foi 
acompanhado de expressiva queda na região Sul. Para além dessas oscilações 
identificadas, que podem ter sido causadas por fatores diversos, caberia verificar 
em que medida a apropriação dos contratos do Fies corresponde à proporção de 
vagas ofertadas pelas IES privadas em cada macrorregião.

Quando se tem por referência as vagas ofertadas, constata-se que no período 
2010-2014 houve aumento da participação apenas nas regiões Norte e Nordeste, o 
que seria algo esperado, haja vista que estas regiões ainda registram as menores taxas 
de acesso à educação superior, bem como as menores proporções de matrículas da 
rede privada, quando comparadas às demais regiões. Desse modo, calculou-se a razão 
entre a proporção de contratos do Fies e a de vagas ofertadas em cada macrorregião, 
cujo resultado é apresentado no gráfico 5.
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GRÁFICO 5
Brasil: razão percentual entre os contratos do Fies e as vagas ofertadas pelas IES 
privadas (2010 e 2014)
(Em %)
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Elaboração dos autores.

O gráfico 5 evidencia o elevado crescimento dos contratos do Fies como 
proporção das vagas ofertadas em todas as cinco macrorregiões. Entretanto, os 
maiores ganhos foram registrados junto às regiões mais pobres do país, fato este 
que contribui para a redução das desigualdades de acesso à educação superior sob 
esse recorte.

4.2 Renda

Conforme se observa no gráfico 6, mais de 93% dos beneficiários do Fies em 2016 
tinham renda familiar per capita de até 1,5 SM, enquanto no início da década 
representavam menos de 82% do total. Cabe ressaltar que um crescimento mais 
expressivo foi registrado entre aqueles com renda de até 1 SM, cuja participação 
no total ampliou-se de 52% para 71%.

Ainda que não tenham sido analisados os perfis de renda dos beneficiários do 
Fies no período anterior a 2010, a evolução apresentada no gráfico 6 sugere que o 
aumento da proporção de estudantes com renda de até 1 SM estaria relacionado 
com as mudanças nas regras de concessão introduzidas a partir de 2015.
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GRÁFICO 6
Brasil: distribuição dos beneficiários do Fies por faixas de renda (2010-2016)
(Em %)
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Fonte: FNDE/MEC.
Elaboração dos autores.
Obs.: Renda familiar per capita.

4.3 IES privadas

Conforme foi apresentado anteriormente na tabela 1, a razão estabelecida entre o estoque 
de contratos ativos do Fies e o universo de matrículas em cursos de graduação presenciais 
nas IES privadas ampliou de 13% para 41% no período 2010-2014. Portanto, houve 
um crescimento substancial da taxa de cobertura do programa em relação ao universo 
de matriculados. Porém, quando se analisa a distribuição desses contratos, verifica-se que 
quatro grandes grupos educacionais inscritos na BM&FBovespa detinham proporções 
acima dessa média em 2014, conforme apresentado na tabela 2.

TABELA 2
Estudantes de cursos de graduação presenciais beneficiários do Fies matriculados nas 
empresas educacionais com ações na BM&FBovespa (2014)

Empresa Total de estudantes com Fies (mil) Total de estudantes (%)

Kroton 258,8 61,2

Estácio 122,7 42,3

Ser Educacional   48,0 47,5

Anima Educação   34,3 48,2

Total 463,8 -

Fonte: Corbucci, Kubota e Meira (2016).

Ressalte-se que o índice médio de 41% para o conjunto das IES privadas inclui 
essas quatro empresas, de modo que, ao excluí-las, a média das demais instituições 
ficaria em torno de 38%, enquanto, entre as primeiras, atingiria 52%. Portanto, 
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há evidências de que, ao menos naquele ano, tais empresas beneficiavam-se das 
receitas do Fies em proporção acima da média do restante das IES privadas.

5 SOBRE OS REQUISITOS PARA A CONTRATAÇÃO DO FIES

Desde 2015, para ser elegível a empréstimos do Fies era necessário haver obtido 
no mínimo 450 pontos como nota média nas provas objetivas do Enem, bem 
como nota maior que zero na redação. A edição do Enem em 2014 contou com 
a participação de mais de 8,7 milhões de participantes, mas apenas 51,8% destes 
estariam aptos a pleitear um contrato de financiamento junto ao Fies, segundo 
o requisito de desempenho nas provas do Enem, como é mostrado na tabela 3.

TABELA 3
Brasil: participantes do Enem por faixa de renda familiar per capita (2014)

Faixa de renda Total Total (%) Com nota mínima exigida Total (%)

Até 1/4 SM 2.082.862 23,9    830.199 18,4

De 1/4 a 1/2 SM 3.283.778 37,6 1.586.649 35,1

De 1/2 a 1 SM 1.996.561 22,9 1.142.262 25,3

De 1 a 2 SMs    897.526 10,3    606.357 13,4

De 2 a 3 SMs    225.298   2,6    170.039   3,8

De 3 a 5 SMs    152.154   1,7    118.216   2,6

> 5 SMs      84.069   1,0      64.501   1,4

Total 8.722.248 - 4.518.223 -

Fonte: Enem/MEC.
Elaboração: Núcleo de Informações Sociais (Ninsoc) da Disoc/Ipea.
Obs.: Foram calculadas as faixas de renda per capita de maneira aproximada, uma vez que o questionário socioeconômico do 

Enem não contempla questão desta natureza. Assim sendo, foram utilizados os dados de duas questões: renda mensal 
da família (Q003) e número de pessoas na casa (Q004).

Com relação à primeira questão, foram arbitrados valores para o cálculo da 
renda familiar, na forma como segue: i) até 1 SM = R$ 724,00; ii) mais de 1 até 
20 SMs = média do intervalo; e iii) mais de 20 SMs = R$ 14.480,01.

Para o cálculo da faixa de renda, os valores anteriores foram divididos pelo 
número de pessoas que moram na casa do participante.

Outro aspecto a ser analisado refere-se à distribuição dos participantes do 
Enem por faixas de renda. Neste caso, verifica-se que a maioria se concentrava nas 
duas primeiras (até 1/2 SM), perfazendo 61,5% do total. Além disso, 96% dos 
participantes que obtiveram nota mínima exigida pelo Fies enquadravam-se na 
faixa de renda elegível ao financiamento, conforme a tabela 3.

Considerando-se que a faixa de renda elegível ao Fies estende-se até 3 SMs per 
capita, constata-se que apenas 2,7% do universo de participantes e 4,0% daqueles 
que haviam obtido a nota mínima exigida situavam-se acima desse patamar. 
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Portanto, o critério de renda adotado não estaria discriminando positivamente 
os grupos menos favorecidos, uma vez que a quase totalidade dos participantes 
torna-se elegível segundo esse critério. Deve-se ainda ter em conta que a proporção 
de participantes com notas elegíveis no Enem cresce à medida que aumenta a renda. 
Desse modo, apenas 40% dos mais pobres haviam obtido desempenho satisfatório 
nesse exame, contra cerca de 77% entre os mais ricos.

Por fim, as desigualdades de desempenho entre os participantes do Enem 
com desempenho favorável são ampliadas quando se desagregam as faixas de renda 
por macrorregião, conforme é mostrado na tabela 4. Sob esse enfoque, observa-se 
que a proporção daqueles que se inseriam na primeira faixa de renda na região 
Centro-Oeste correspondia a apenas 45% da porcentagem de participantes da 
sexta faixa de renda na região Sudeste.

TABELA 4
Brasil e macrorregiões: proporção de participantes com desempenho satisfatório no 
Enem 2014, por faixa de renda familiar per capita (2014)

Faixa de renda Brasil Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste

Até 1/4 SM 39,9 36,8 40,0 43,3 40,7 35,8

De 1/4 a 1/2 SM 48,3 44,5 48,3 50,7 49,6 42,8

De 1/2 a 1 SM 57,2 53,1 58,1 58,4 58,1 51,1

De 1 a 2 SMs 67,6 63,6 69,4 68,5 67,0 62,9

De 2 a 3 SMs 75,5 70,0 75,7 77,0 74,0 73,4

De 3 a 5 SMs 77,7 71,9 76,8 79,4 76,8 75,9

> 5 SMs 76,7 69,0 75,2 79,2 76,3 72,7

Total 51,8 44,7 48,6 56,5 56,2 47,8

Fonte: Microdados do Enem/MEC.
Elaboração: Ninsoc/Disoc/Ipea.

6 PROPOSTAS PARA O REDESENHO DO FIES

6.1 Reembolso contingente à renda

Chapman (2014) enumera como requisitos mínimos para que as implementações 
de regimes de ECR sejam bem-sucedidas: i) registros precisos dos passivos que 
estudantes acumulam com o passar do tempo; ii) um mecanismo de coleta avançado 
e eficiente, preferencialmente dotado de sistema de registro informatizado; e 
iii) maneiras eficientes de determinar com boa precisão a renda dos mutuários, 
ao menos enquanto estes permanecerem com débitos por pagar. Há, no Brasil, 
condições institucionais para atender aos três requisitos.

O Inep, por meio dos censos, levanta anualmente informações sobre as 
matrículas em cursos superiores no Brasil, conhecendo inclusive o Cadastro de 
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Pessoa Física (CPF) das pessoas matriculadas. O FNDE gere atualmente o Fies e 
detém as informações necessárias sobre os contratos de financiamento, e a Receita 
Federal dispõe de sistemas eficientes de cobrança, permitindo viabilizá-la pelo sistema 
de tributação da renda, como já acontece em outros países, e/ou pelo sistema de 
contribuições previdenciárias – no Brasil, ambos os sistemas são geridos pela Receita. 
Os dados da PNAD 2014 mostram que 65,4% dos 17,3 milhões de graduados que 
naquele ano existiriam na população brasileira estavam em empregos formais ou 
contribuíam com a previdência, e a porcentagem sobe para 78% se considerados 
apenas os graduados que em 2014 compunham a população economicamente 
ativa. A Receita Federal tem capacidade de alcançar, portanto, uma quantidade 
elevada das pessoas com diploma de nível superior no Brasil.

Os graduados que não sejam alcançáveis pela Receita e não estejam registrados 
no Cadastro Único (CadÚnico) como elegíveis a programas sociais deveriam pagar 
um valor anual mínimo do ECR, pois isso busca atingir não só os vazamentos do 
Imposto de Renda (IR) e da previdência como também quem sai do país. Nestes 
casos, esse valor mínimo deveria ser relativamente alto, uma vez que incentivaria os 
graduados a se formalizarem ou, se tiverem migrado, a declararem renda no exterior; 
o não pagamento, por sua vez, implicaria inscrição na dívida ativa da União e nos 
serviços de proteção ao crédito. Deve-se evitar, no entanto, pagamento mínimo 
de todas as pessoas financiadas, já que isso se contrapõe à principal vantagem de 
um ECR, que é servir como um seguro contra a inadimplência em momentos da 
vida em que a pessoa aufere rendimentos baixos ou nulos.

Uma reformulação do Fies, com a introdução de amortizações proporcionais 
à renda individual futura, poderia ser implementada em relativo curto espaço 
de tempo. A iniciativa não exigiria reformas constitucionais – ela protegeria os 
beneficiários da inadimplência e tornaria mais eficaz a cobrança da dívida.

Duas seriam as questões principais concernentes à cobrança das parcelas dos 
empréstimos pela Receita Federal: a primeira seria fazê-la incidir sobre o crescente 
contingente de pessoas físicas que declaram IR na condição de pessoas jurídicas;5 
a segunda seria calcular a prestação devida a partir de todo o rendimento auferido 
do trabalho e do capital, inclusive rendimentos atualmente isentos da cobrança do 
próprio IR e antes de incidirem as deduções previstas em lei.6 Portanto, o montante 
a ser pago anualmente do saldo devedor de um ECR deveria ter base de cálculo 

5. Sobre as brechas na legislação tributária que viabilizam legalmente essa prática de elisão fiscal, ver Afonso (2014) 
e Castro (2014). 
6. As isenções tributárias e as deduções fiscais vigentes reduzem significativamente a alíquota efetiva do Imposto de 
Renda e o montante de renda tributável. Para mais informações, ver Gobetti e Orair (2015); Afonso (2014); Castro 
(2014); e dados agregados do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF) recentemente tornados públicos pela Receita 
Federal, disponíveis em: <http://goo.gl/xePMxg>. Acesso em: 11 nov. 2015.
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diferente da do IR, devendo considerar também rendimentos isentos e desconsiderar 
as deduções legais. Seu cálculo final deveria preceder o cálculo do imposto devido.

A reforma proposta poderia prever uma regra de transição, dando a opção a 
titulares de contratos vigentes de migrar ou não para o novo sistema. O prazo máximo 
de amortização poderia ser atrelado ao início da aposentadoria da pessoa, havendo limite 
máximo de idade entre os critérios de elegibilidade para o novo Fies. Os empréstimos 
poderiam ser concedidos diretamente por instituições públicas, com elegibilidade 
circunscrita a critérios de renda aliados a requisitos mínimos de desempenho estudantil 
no Enem e de conceito do curso no Sinaes, a fim de garantir foco nos melhores estudantes 
entre os que mais precisam. Eles poderiam envolver também instituições financeiras 
privadas e cooperativas de crédito, com o governo atuando na regulação da concessão 
do crédito, na cobrança do ECR pelo IR ou pelas contribuições previdenciárias e 
como garantidor do crédito – mas, neste caso, recomenda-se desenhar mecanismos 
que assegurem acesso a crédito dos estudantes de famílias de baixa renda, combinados 
com iniciativas de assistência estudantil (ver algumas ideias mais adiante). Igualmente, 
seria salutar vincular o número de vagas financiáveis ao crédito recuperado ao longo do 
tempo. Com isso, em algum momento no futuro, o crédito educativo concedido para 
estudos em cursos oferecidos por instituições privadas seria condicional à recuperação 
do crédito concedido no passado, contribuindo para tornar o Fies autossustentável, ao 
mesmo tempo que estimularia as instituições de ensino a serem mais parcimoniosas na 
sua concessão, a melhorarem seus cursos e a investirem em programas de orientação 
de carreira para seus egressos.

Sob as novas regras, os contratos seriam iniciados sem quaisquer subsídios 
implícitos nas taxas de juros, e o principal deles seria o perdão das parcelas 
remanescentes após aposentadoria, invalidez, doença grave ou morte. Fora isso, 
outros subsídios adicionais poderiam ser ponto de discussão, como a suspensão da 
incidência de juros durante o período de estudos ou a redução das taxas após longos 
períodos de amortização, a fim de diminuir os encargos sobre quem levaria muitos 
anos para saldar a dívida, mas não chegaria a se beneficiar do perdão. Também seria 
o caso de discutir se caberia algum mecanismo de subsídio cruzado, por meio de 
taxas sobre o valor emprestado ou com regras de prazo mínimo de cobrança – isto 
é, mesmo que se pague 100% do valor presente do curso, persistir a cobrança por 
mais um tempo. Algumas proposições específicas para a sua implementação são 
elaboradas abaixo.

• Tomar como piso de cobrança do ECR e a faixa inicial de cobrança do IR.

• Para cada alíquota de IR, a cobrança do ECR poderia ser de uma 
porcentagem da renda equivalente à metade da porcentagem da alíquota 
aplicável do imposto, com a mínimo entre 2% e 3%, se houver faixa de 
cobrança do ECR abaixo do piso do IR.
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• Não teria carência, pois as parcelas só seriam incidentes havendo renda 
suficiente a ser cobrada.

• Na fase de amortização, incidiriam juros anuais de 9,725% sobre os 
empréstimos concedidos com recursos públicos, e linhas de crédito de 
instituições financeiras que viessem a ser garantidas pelo governo poderiam 
ter algum outro limite. Esse patamar equivale a zerar o subsídio às taxas 
de juros sempre que a inflação atingir o centro da meta oficial do Banco 
Central (4,5%), considerando que a taxa real de juros de equilíbrio do 
Brasil seja em torno de 5% (assim entendem muitos analistas). Ela só 
poderia acompanhar a taxa Selic sempre que esta fosse igual ou menor 
que 9,725% ao ano, e este limite daria uma garantia aos beneficiários 
de que seu saldo devedor não explodiria em anos de crise. Atrelar a taxa à 
Selic7 e estipular um teto (mesmo quando a Selic for maior) significa dizer 
que o governo só subsidiaria a taxa de juros nos momentos em que não 
cumprisse a meta de inflação e/ou que uma conjuntura de instabilidade 
ensejasse taxas de juros reais mais altas do que o patamar que costuma 
ser percebido como de equilíbrio.

• Durante a fase de utilização, haveria correção do saldo devedor pelo 
Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), sem cobrança de juros 
sobre o montante financiado. O próprio governo pagaria os juros se o 
Fies fosse concedido por instituições financeiras.

• Exigir prazo mínimo de pagamento ou incidir taxas sobre o valor 
emprestado seriam elementos adicionais a serem discutidos, pois 
permitiriam que parte das perdas decorrentes de não pagamento por 
insuficiência de renda fosse arcada pelos graduados que viessem a auferir 
renda elevada e, portanto, pagassem rapidamente seu saldo devedor.

6.2 Mecanismos de distribuição dos contratos ofertados

No intuito de assegurar maior equidade no acesso aos recursos públicos, 
recomenda-se que a distribuição de contratos do Fies tenha em conta um teto por 
mantenedora. O principal argumento que justifica tal medida é a concentração dos 
benefícios em quatro empresas educacionais de capital aberto, ao menos em 2014, 
em proporção superior à das demais IES privadas, como apresentado anteriormente. 
Além de esse aporte adicional de recursos públicos beneficiar os maiores grupos, ele 
também poderia contribuir para acelerar o processo de concentração do mercado 
da educação superior no país.

7. Em um cenário de taxas de juros reais a 5% e inflação a 4,5%, a Selic ficaria em 9,725%, pois a conta a ser feita é: 
(taxa nominal)={[1+(taxa real)]x[1+(inflação)]}-1. 
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Conforme mostram Corbucci, Kubota e Meira (2016), está em curso no 
país um processo de reconcentração da educação superior privada, liderado por 
grandes grupos empresariais com aportes de investimentos estrangeiros. Portanto, 
torna-se necessária a introdução de medidas regulatórias no campo econômico 
que favoreçam a redistribuição dos recursos públicos de forma mais equânime. 
Considerando-se que os grandes grupos empresariais são justamente os mais bem 
estruturados financeiramente, devido ao aporte de recursos oriundos de fundos de 
investimentos nacionais e estrangeiros, não se torna razoável que estes ainda sejam 
beneficiados em proporção acima daquela usufruída pelo restante do setor privado.

Outro aspecto a ser levado em conta diz respeito à distribuição geográfica 
dos contratos. Neste caso, não se trata do nível macrorregional, mas, sim, do 
nível municipal. Conforme foi mostrado por Corbucci (2014), as regiões Norte 
e Nordeste apresentavam elevada desigualdade na oferta de educação superior 
entre as capitais e os demais municípios. Nesse sentido, o Fies poderia fomentar a 
ampliação da oferta de vagas pelas IES privadas nestes municípios.

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O primeiro eixo de análise deste estudo diz respeito à ampliação do acesso, da 
permanência e da conclusão da educação superior àquela parcela da população 
brasileira que, mesmo tendo habilidades e desejo para tal, não consegue fazê-lo 
por restrições de natureza econômica. Trata-se, pois, de um desafio a ser vencido por 
países como o Brasil, onde ainda é bastante reduzida a proporção de adultos com 
formação em nível superior. Diante disso, programas de crédito educativo são 
necessários para que estudantes tenham alternativa viável para financiar seus estudos.

Nesse sentido, o ECR concilia eficiência e equidade, na medida em que 
posterga o pagamento e contorna barreiras financeiras de acesso. Por ser vinculado 
à renda futura da pessoa, oferece a seus beneficiários um seguro contra variações 
pecuniárias ao longo da vida, e por ser coletado pelos mesmos mecanismos que 
tributam a renda ou recolhem contribuições previdenciárias, reduz os riscos 
para quem empresta. Se forem cobradas taxas de juros equivalentes ao custo 
de financiamento do próprio governo e previrem perdão após saída definitiva 
do mercado de trabalho, ele permite concentrar subsídios em quem apresenta 
baixa renda ao longo de toda a vida, além de viabilizar mais recursos para mais 
empréstimos. Mudanças introduzidas no Fies por meio da Lei no 13.530/2017 
sinalizam a transformação do programa em um ECR, todavia, devem ser feitas as 
ressalvas relacionadas a seguir.

1) O envolvimento da Receita Federal na coleta dos pagamentos seria 
recomendável, a fim de automatizar descontos em folha e também porque 
o recebimento estritamente pelo Sistema de Escrituração Fiscal Digital 
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das Obrigações Fiscais Previdenciárias e Trabalhistas (eSocial), como 
previsto até o fechamento deste texto, limita a incidência das alíquotas do 
ECR a salários, sendo desejável que alcance outras rendas do trabalho e 
também rendas de capital, atingindo, portanto, também empregadores 
e profissionais liberais que exerçam suas atividades profissionais por meio 
de pessoas jurídicas.

2) A correção do saldo devedor do empréstimo apenas pela inflação implica 
altos subsídios que beneficiam a todos, mesmo a quem vier a auferir altos 
rendimentos. Como o ECR já protege a pessoa em períodos de renda 
baixa, o saldo devedor poderia – e deveria – ser corrigido pela Selic, o 
que faria com que os subsídios fossem restritos a quem não dispusesse 
de renda ao longo da vida para pagar integralmente seu empréstimo.

3) O novo Fies exige pagamento mínimo independentemente da renda da 
pessoa, o que vai de encontro à ideia de um ECR também como um 
seguro contra momentos de renda baixa ou nula. Recomenda-se, portanto, 
a retirada da exigência de pagamento mínimo.

A disponibilidade de crédito educativo (com ou sem ECR), no entanto, não 
dispensa programas de assistência estudantil bem desenhados, que sejam eficazes 
não só em garantir matrícula a estudantes realmente de baixa renda como também 
em propiciar-lhes ajuda de custo para que não se vejam obrigados a abandonar os 
estudos por questões de subsistência. Para essa finalidade, recomendam-se ECRs 
específicos ou programas de bolsa com requisitos de elegibilidade bem delineados 
e foco em discentes de baixa renda com desempenho satisfatório no Enem.

A despeito de se ter no Brasil elevada participação do setor privado na oferta de 
educação superior, compartilha-se do entendimento de que a questão central que está 
por encontrar novas respostas não se refere à tradicional dicotomia público-privado. 
Considera-se que essa questão já está superada por duas razões principais: a primeira, 
porque reconhece-se a incapacidade do poder público em oferecer educação superior 
a todos os seus demandantes, ao menos sob o arcabouço legal em que se dá a sua 
oferta na atualidade; a segunda, pelo fato inegável de o setor privado se encontrar 
devidamente consolidado no país, com extensa capilaridade e com diversos exemplos 
de bons resultados. Portanto, mais do que negá-lo, caberá avançar em termos da 
sua regulação – a rigor, muito há por ser feito.

O segundo eixo aqui analisado trata de como os recursos do Fies vêm sendo 
apropriados, tanto em termos territoriais e institucionais quanto pelos indivíduos. 
Em relação à primeira e terceira dimensões, constatou-se que houve avanços nos 
últimos anos, no que tange à redução das desigualdades. Porém, no que se refere às 
empresas educacionais, foi identificado que os grandes grupos educacionais estariam 
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se beneficiando das receitas do Fies em proporção nunca inferior à média das IES 
privadas, sendo o maior deles com grande vantagem sobre os demais.

Uma das possíveis implicações negativas dessa conjunção de fatores em favor 
dos grandes grupos seria reforçar a tendência à concentração do capital na educação 
superior privada, tendo em vista que as instituições ou empresas que não dispõem de 
semelhantes oportunidades de capitalização e não se beneficiam do financiamento 
público indireto em proporção semelhante à obtida pela maior empresa listada na 
Bovespa, por exemplo, tenderão a ser incorporadas ou mesmo fechadas. Diante do 
exposto, considera-se que se torna necessária a criação de mecanismos de alocação 
dos recursos do Fies de modo a contra-arrestar ou, pelo menos, não reforçar essa 
tendência à concentração do capital na educação superior privada.
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