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1 INTRODUÇÃO

O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é o programa federal de crédito educativo atualmente existente  
no Brasil. Financia estudos superiores em cursos de graduação não gratuitos, observados os requisitos 
estabelecidos nas normas que regem o programa e a disponibilidade de recursos orçamentários.4 Tal como sói 
acontecer com programas governamentais análogos existentes em outros países, incidem sobre os contratos 
do Fies taxas de juros inferiores às que o próprio governo paga quando emite títulos para se financiar  
no mercado. Assim sendo, o custo do financiamento é dividido entre o contribuinte brasileiro e quem tem seu 
curso financiado pelo programa.

O objetivo deste texto é estimar a participação do contribuinte nos contratos de financiamento do Fies.  
Colocando de maneira mais intuitiva, busca-se mostrar quantos reais tendem a ser desembolsados pelo 
contribuinte brasileiro para cada cem reais empregados pelo governo federal em empréstimos no âmbito do Fies. 
Afinal, como os juros incidentes nesses contratos de financiamento são inferiores à taxa básica de juros definida 
pelo Comitê de Política Econômica (Copom),5 ao quitar seu saldo devedor, o mutuário do Fies reembolsa 
uma quantia maior do que havia tomado emprestado, porém inferior ao valor que teria ocorrido se tivesse sido 
financiado no mercado.

A diferença, em valores presentes, entre a quantia que o governo deverá receber do beneficiário do Fies no 
futuro e a quantia que terá de desembolsar para honrar os títulos públicos emitidos como forma de pagamento 
pelo curso é uma aproximação da participação do contribuinte nos custos da formação superior dessa pessoa.  
Ao resultado dessa conta chamaremos neste texto de subsídio implícito do Fies.

Vale ressaltar que o cálculo feito adiante não inclui os custos que o governo incorre com a gestão 
e o monitoramento do Fies, nem tampouco o custo da inadimplência. Assim sendo, o cálculo do subsídio  
implícito atém-se, a rigor, ao subsídio decorrente do próprio desenho do programa. Trata-se, pois, de uma 
aproximação subdimensionada da efetiva participação do contribuinte no custeio da formação superior de 
quem recorre ao Fies. É uma forma, contudo, de ilustrar o peso que os parâmetros do programa impõem ao 
contribuinte desde o momento da concessão do empréstimo, independentemente da dimensão que assumam 
outros fatores também onerantes aos cofres públicos em políticas dessa natureza, como a gestão dos contratos, 
os mecanismos de cobrança das parcelas e a inadimplência que venha a ocorrer.

Para cumprir seu objetivo, este texto está estruturado em quatro seções, a primeira das quais é esta introdução.  
A segunda seção apresenta o método de cálculo do subsídio implícito e os resultados encontrados. A terceira seção discute 
os resultados. A quarta e última seção pondera possíveis desdobramentos de política e traça as considerações finais.

1. Os autores agradecem aos participantes pelos comentários feitos em um seminário de discussão de versões prévias dos textos publicados nesta edição do 
boletim Radar, ocorrido no Ipea em 3 de agosto de 2016. Agradecem também ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) pelas informações 
dadas e dúvidas esclarecidas durante a elaboração deste texto. Ressalte-se, porém, que as opiniões externadas neste trabalho não refletem necessariamente 
posicionamentos das instituições a que estão vinculados seus autores, nem tampouco a visão das pessoas nem das instituições que contribuíram com o 
trabalho por meio de comentários, sugestões, críticas e informações adicionais.

2. Técnico de planejamento e pesquisa da Diset do Ipea e doutorando no Programa de Pós-Graduação em Economia da Universidade Federal da Bahia (PPGE-UFBA).

3. Analista de finanças e controle da Controladoria-Geral da União (CGU) e mestre em economia pela Universidade de Brasília (UnB).

4. A Lei do Fies prevê atualmente, mediante disponibilidade orçamentária, o financiamento de cursos de mestrado e de doutorado (desde 2007) e de cursos 
da educação profissional e tecnológica (desde 2011). Essas novas possibilidades de financiamento, inclusive, ensejaram a mudança do significado da sigla,  
que deixou de remeter a Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior para aludir a Fundo de Financiamento Estudantil. Ressalte-se, porém, que até 
2016 foram firmados contratos de financiamento unicamente com estudantes matriculados em cursos de graduação.

5. Em muitos momentos, as taxas de juros incidentes no Fies eram mais baixas até mesmo do que a inflação registrada no mesmo período.
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2 OS SUBSÍDIOS IMPLÍCITOS NO DESENHO DO FIES

Dezenas de países dispõem, nos dias de hoje, de programas governamentais de crédito educativo. Tais programas 
diferenciam-se substancialmente entre si, tanto em termo dos objetivos que precipuamente propõem alcançar,6  
quanto 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.

Essa questão é bastante desenvolvida em Shen e Ziderman (2009). Esses autores apontam duas rotas 
principais 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. A segunda rota diz respeito à inadimplência  
(atraso e falta de pagamento) e aos custos de administrar um programa desse tipo. A tabela 1 detalha os fatores 
que drenam os recursos públicos por cada uma dessas duas rotas.

TABELA 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 Rota 2: Fatores administrativos
Taxa 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: Adaptado de Shen e Ziderman (2009).
Elaboração dos autores.

Como se pode observar na tabela 1, os fatores inerentes ao desenho do programa correspondem, em linhas gerais, 
às diferenças comumente verificadas entre linhas de crédito providas pelo governo e linhas de crédito disponíveis no 
mercado no que tange a prazo de amortização, incidência de taxa de juros e período de carência.

Em programas de crédito educativo, em geral, as taxas de juros cobradas são abaixo das utilizadas  
pelo mercado, ou até mesmo da inflação realizada no período. Também são comuns períodos de carência durante 
e após a utilização do financiamento e prazos de amortização mais longos que os praticados pelo mercado.  
Devido a esses fatores, o valor presente do que qualquer estudante financiado reembolsa ao fundo é menor do 
que o valor do financiamento concedido, mesmo que não atrase nenhuma parcela.

Como já antecipado na introdução, este texto centra-se nos fatores inerentes ao desenho do programa. 
Devido à ausência de dados de inadimplência e dos custos da gestão do Fies, os fatores administrativos não 
serão tratados. Assim sendo, tampouco será objeto de investigação neste trabalho a taxa de recuperação dos 
financiamentos concedidos – pois esta depende tanto dos fatores inerentes ao desenho do programa quanto  
dos fatores administrativos. Conhecimento sobre os parâmetros estipulados nos contratos do Fies permite, 
contudo, estimar a taxa de reembolso do financiamento, que é dada por:

Taxa de reembolso do financiamento = Valor presente pagamentos . (1)
Valor presente desembolsos

Os parâmetros estipulados nos contratos do Fies não são acordados em separado com cada signatário. 
São, isto sim, definidos pelas próprias regras vigentes do programa. Representam, pois, justamente os tais 
fatores inerentes ao desenho. O principal desses parâmetros é a taxa de juros. Quanto mais ela se distancia 
das taxas pagas pelos títulos públicos, maior será a diferença entre o valor presente dos pagamentos feitos pelo 
ex-estudante e o valor presente dos desembolsos feitos pelo governo quando lhe concedeu o empréstimo para 

6. Ziderman (2013) identifica três grandes categorias de objetivos em programas governamentais de crédito educativo, de acordo com a predominância de aspectos 
de: inclusão social; repartição de custos; ou de financiamento do custo de vida para reduzir a dependência de atividades remuneradas durante o período de estudos.
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quitar as mensalidades de seu curso. Denomina-se essa diferença, como também já antecipado na introdução, 
de subsídio implícito do Fies. Matematicamente:

Subsídio implícito do Fies (em %) = (1 - taxa de reembolso do financiamento) x 100. (2)

O resultado dessa conta informará, portanto, a parcela do empréstimo que nunca será efetivamente paga pelo 
beneficiário do Fies – ou quantos reais, aproximadamente, terão sido arcados pelo contribuinte para cada cem reais do 
valor presente do saldo devedor sobre o qual incidiram taxas de juros subsidiadas por toda a duração do financiamento.

Como já mencionado e nunca é demais reforçar, o cálculo do subsídio implícito não inclui os custos 
decorrentes de fatores administrativos (enumerados na rota 2 da tabela 1). Ademais, vale ressaltar que o subsídio 
implícito pode ser diferente em casos particulares. Alguns beneficiários do Fies que se formem em medicina 
ou em alguma das licenciaturas, por exemplo, recebem abatimentos em seu saldo devedor, respectivamente 
enquanto integram equipes de saúde da família em locais de difícil provimento ou ocupam funções docentes 
em redes públicas de educação básica. Egressos da medicina podem ainda estender seu período de carência para 
toda a duração de programas de residência médica de que venham a participar.

De todo modo, o exercício feito neste trabalho constitui-se em uma boa aproximação do percentual médio 
de participação do contribuinte nos contratos de financiamento do Fies, quando considerados apenas os fatores 
inerentes ao próprio desenho do programa.

Duas estimativas foram feitas. A primeira considerou os parâmetros válidos para contratos formalizados entre 
2010 e o primeiro semestre de 2015. Denominamos esta estimativa de cenário Fies-10. A segunda considerou 
os parâmetros válidos para contratos formalizados a partir do segundo semestre de 2015. Denominamo-la de  
cenário Fies-15. A diferença entre um e outro desenho é grande, pois o principal parâmetro a afetar a taxa  
de reembolso do financiamento, que é a taxa de juros cobrada, quase dobrou: saiu de 3,4% ao ano (a.a.) para 6,5% a.a.7  
Adicionalmente, o valor dos pagamentos trimestrais de juros aumentou de R$ 50 para R$ 250 e o prazo de amortização 
foi reduzido em doze meses – embora isso afete apenas marginalmente a taxa de reembolso do financiamento.

Os valores das mensalidades, evidentemente, variam bastante de curso para curso e de instituição para instituição. 
Neste trabalho foi usado como preço da mensalidade o valor de R$ 955,00, valor informado pelo Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação (FNDE) como sendo a média das mensalidades pagas pelo Fies no ano de 2014. 
O cálculo do subsídio implícito, no entanto, não é influenciado pelo valor atribuído à mensalidade. Somente a taxa 
real de juros (taxa nominal menos inflação) e os prazos de amortização e de carência afetam a taxa de reembolso do 
financiamento e, consequentemente, o cálculo do subsídio implícito.

A tabela 2 informa os parâmetros aplicados à estimativa de cada um dos dois cenários considerados.

TABELA 2
Sumário dos parâmetros

Cenário Fies-10: contratos formalizados 
entre 2010 e o 1o semestre de 2015

Cenário Fies-15: contratos formalizados entre o 
2o semestre de 2015 e o 2o semestre de 2016

Parâmetros Valor Valor
Mensalidade1 R$ 955 R$ 955
Prazo de utilização 48 meses 48 meses
Prazo de carência 18 meses 18 meses
Prazo de amortização 156 meses 144 meses
Quantia máxima pagamentos trimestrais de juros R$ 50 R$ 250
Inflação anual2 6,1% 6,1%
Taxa de juros anual Fies 3,4% 6,5%
Taxa básica de juros (Selic) anual3 10,96% 10,96%

Elaboração dos autores.
Notas:  1 Valor informado pelo FNDE como sendo o valor médio das mensalidades pagas pelo Fies no ano de 2014. 

2 Média do IPCA de janeiro de 2010 a dezembro de 2014. 
3 Média da taxa Selic de janeiro de 2010 a dezembro de 2014.

7. Mesmo assim, segue bem abaixo da taxa básica de juros Selic, do Banco Central do Brasil – e até mesmo do que a taxa de inflação.
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Afora as mudanças nas taxas de juros, no valor máximo de pagamento dos juros trimestrais e no prazo 
de amortização, os parâmetros do Fies permaneceram os mesmos nos dois desenhos. A taxa básica de juros 
considerada foi a média da Selic observada entre janeiro de 2010 e dezembro de 2014. Não foram computadas 
as alterações observadas na Selic desde então por compreender um período de instabilidade econômica e 
subsequente elevação das taxas básicas de juros. Em estimativas como as deste trabalho, em que o prazo de 
amortização e mesmo parte dos períodos de utilização e de carência projetam-se para o futuro, uma média  
da taxa básica calculada sem picos muito elevados nem vales muito profundos ajuda a aproximá-la de uma possível 
taxa de longo prazo. De maneira análoga, a inflação considerada também foi uma média da observada entre 
janeiro de 2010 e dezembro de 2014, tendo sido utilizado o Índice de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA).

Não há amortização do financiamento durante o período de estudos e nem durante o período de carência. 
Nesses períodos, há somente o pagamento de juros a cada três meses, limitado ao valor máximo de R$ 50,00 
(no cenário Fies-10) ou de R$ 250,00 (no cenário Fies-15). A diferença entre os juros capitalizados mensalmente 
e o pagamento trimestral é incorporado ao saldo devedor. Ao final do período de carência, o saldo devedor é 
amortizado em parcelas constantes, durante o prazo de amortização aplicado a cada um dos dois cenários.

Seguiram-se, então, os cálculos do valor presente de cada pagamento previsto no desenho do Fies, 
considerando duas fases: i) a atualização do saldo devedor durante os períodos de utilização e de carência (fase 1);  
ii) a atualização das parcelas durante o período de amortização (fase 2). O quadro 1 mostra como as contas 
foram feitas.

QUADRO 1
Cálculo do valor presente de cada pagamento previsto no contrato de financiamento

Pagamentos fase 1 – período de utilização e carência

De t = 1 a t = 66

Se t for 3 ou múltiplo de 3, até o limite de R$ 50,00 (no cenário Fies-10) ou de R$ 250,00 (no cenário Fies-15)

Pag. fase1t  = (Desembolsot–1 
+ (Desembolsot–2 + Saldo devedort–2 x tx fies) x tx fies) 
x tx fies

Se t for diferente de 3 ou não for múltiplo de 3

Pagamento fase1t = 0

Pagamentos fase 2 – período de amortização

De t = 67 a t = 210 (cenário Fies-10, quando n = 144) ou de t = 67 a t = 222 (cenário Fies-15, quando n = 156)

Pag. fase2t = t=1 tx fiest-1 – Σ66
t=1Pagamento fase1t) x(Desembolso mensal x Σ48 tx fies

1 – (1 + tx fies)-n

Valor presente dos pagamentos (VP)

No cenário Fies-10, T = 210; no cenário Fies-15, T = 222

+VP = Σ
t=1

66
Σ

t=67

TPagamentos fase1t

(1 + tx selic)t–1

Pagamentos fase2t

(1 + tx selic)t–1

Elaboração dos autores.

Na primeira fase, considerando um curso de 48 meses (4 anos), do início do curso, t = 1, até o final do 
período de carência, t = 66, foram calculados apenas os pagamentos de juros a cada três meses, limitado ao valor 
de R$ 50,00 (no cenário Fies-10) ou R$ 250,00 (no cenário Fies-15). Na segunda fase, que compreende o final do  
período de carência, t = 67, até o limite do prazo para amortização, t = 210 (no cenário Fies-10) ou t = 222  
(no cenário Fies-15), os pagamentos são constantes e foram dimensionados para amortizar o saldo remanescente 
até o final do período de amortização.

Ao longo dos quatro anos do período de utilização do financiamento, os desembolsos foram atualizados 
anualmente pelo índice de inflação considerado, o que implicou, também, a atualização do saldo devedor até o 
início do período de carência. O somatório dos pagamentos foi trazido para valor presente utilizando-se a taxa 
informada na tabela 2. Assim como foi feito com os pagamentos, o valor presente do somatório dos desembolsos 
(que é o mesmo nos dois cenários, pois não depende de outros parâmetros do Fies além do prazo de utilização)  
foi calculado valendo-se da mesma taxa Selic aplicada aos pagamentos. Em seguida foram estimados, para cada cenário, 
a taxa de reembolso do financiamento e o subsídio implícito. O quadro 2 mostra as contas que foram feitas.
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QUADRO 2
Cálculo do valor presente dos desembolsos contratados, da taxa de reembolso do financiamento e do subsídio implícito no 
desenho do Fies

Valor presente dos desembolsos

Valor presente desembolsos = Σ
t=1

48 Desembolsot

(1 + tx selic)t–1

Taxa de reembolso do financiamento

Σ
t=1

66 Pagamentos fase1t +
(1 + tx selic)t–1

Σ
t=67

T Pagamentos fase2t

(1 + tx selic)t–1

Σ
t=1

48 Desembolsot

(1 + tx selic)t–1

Taxa de reembolso do financiamento =

Subsídio implícito

Subsídio implícito do Fies (em %) = (1 – taxa de reembolso do financiamento) x 100

Elaboração dos autores.

Os resultados das duas estimativas são apresentados na tabela 3.

TABELA 3
Valor presente dos pagamentos, valor presente dos desembolsos, taxa de reembolso do financiamento e subsídio implícito do 
Fies, nos dois cenários considerados

Cenário Fies-10: contratos formalizados 
entre 2010 e o 1o semestre de 2015

Cenário Fies-15: contratos formalizados 
após o 1o semestre de 2015

Valor presente pagamentos  R$ 21.806,83  R$ 29.749,13

Valor presente desembolsos  R$ 40.941,57  R$ 40.941,57

Taxa de reembolso do financiamento 53% 73%

Subsídio implícito 47% 27%

Elaboração dos autores.

Até o final do primeiro semestre de 2015, quando a taxa cobrada pelo Fies era de 3,4% e o período de 
amortização era doze meses maior, a taxa de reembolso do financiamento era de 53%. Ou seja, apenas 53% do 
valor original do financiamento era reembolsado – os outros 47% eram, por conseguinte, arcados pelo contribuinte, 
mesmo que nenhuma parcela deixasse de ser paga pelo mutuário. Após as mudanças ocorridas em 2015,  
que elevaram a taxa de juros para 6,5% a.a. e reduziram em doze meses o limite do prazo de amortização, a taxa de 
reembolso aumentou para 73% e o subsídio reduziu de 47% para 27% do valor do financiamento.

Portanto, ao seguir o método utilizado em Shen e Ziderman (2009), chegou-se à conclusão de que,  
quando trazido a valor presente, o saldo devedor de contratos do Fies formalizados, entre 2010 e o primeiro semestre 
de 2015, recebe de antemão uma contribuição substancial do erário público: a cada R$ 100 de saldo devedor,  
o contribuinte brasileiro arca efetivamente com R$ 47, cabendo ao beneficiário do programa os R$ 53 restantes.  
As mudanças introduzidas em 2015 nos parâmetros do Fies reduziram esse aporte para R$ 27.

3  OS SUBSÍDIOS IMPLÍCITOS NO DESENHO DO FIES SÃO MUITO ELEVADOS?

Os subsídios implícitos calculados na seção anterior para o cenário Fies-10 e para o cenário Fies-15 parecem elevados. 
De fato, o são?

Essa é uma questão difícil de responder sem dispor de algum parâmetro de comparação. Um parâmetro 
possível é inserir os cálculos feitos no presente texto para os subsídios implícitos nos dois desenhos mais recentes 
do Fies na comparação feita por Shen e Ziderman (2009) entre 44 programas de crédito educativo distribuídos 
por 39 países. Como o presente texto segue à risca o método aplicado na obra citada, a comparação é possível, 
embora sejam de épocas distintas os parâmetros utilizados nos cenários Fies-10 e Fies-15 e no exercício reportado 
em Shen e Ziderman (2009). O gráfico 1 exibe os subsídios implícitos para cada um dos programas confrontados –  
que agora são 46, se cada um dos dois desenhos do Fies for considerado um programa separado.
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GRÁFICO 1
Subsídios implícitos no Fies-10 e no Fies-15, em comparação com outros 44 programas de crédito educativo de 39 países
(Em %)
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Elaboração dos autores.
Obs.: 1  Dados relacionados ao Brasil (Fies-10 e Fies-15) são provenientes de cálculos dos próprios autores do presente texto. Fies-10 e Fies-15 remetem aos dois cená-

rios definidos na tabela 2 do presente artigo.
 2  Alcunhas e acrônimos após os nomes dos países remetem aos nomes ou às siglas pelos quais os programas são conhecidos, seguindo fielmente o que fora 

reportado em Shen e Ziderman (2009).
 3  Dados sobre subsídios implícitos dos 44 programas de crédito educativo comparados com o Fies neste gráfico são os mesmos reportados em Shen e Ziderman (2009).

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, vale lembrar, são o complemento do subsídio implícito) aproximam-se dos 100% (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 do 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.

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; apresentaria taxa de reembolso maior do que a de outros 14 programas.  
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 Coréia do Sul, dos Estados Unidos e da 
Austrália e com uma taxa de reembolso inferior a apenas 17 programas de 14 diferentes países.

O gráfico 1 deve ser tomado, no entanto, como uma mera comparação ilustrativa. Os números nele 
informados podem servir de parâmetro para analisar a dimensão dos subsídios implícitos ao desenho do Fies, 
mas têm também suas limitações.

Em primeiro lugar, os dados utilizados no artigo de Shen e Ziderman (2009) e neste para inflação e taxas reais 
de juros são de momentos distintos. No caso do primeiro, os dados advêm do World Development Indicators 2004,  
publicação do Banco Mundial. No presente trabalho, são médias do período de janeiro de 2010 a  
dezembro de 2014 (ver tabela 2). Se os dados de Shen e Ziderman (2009) fossem atualizados, é possível que  
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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.

Em segundo lugar, a fotografia 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. 
O cálculo dos subsídios implícitos é particularmente sensível aos parâmetros relacionados às taxas de juros e ao 
prazo máximo de amortização praticados pelo programa.

Por fim, o Fies é provavelmente o único ou um dos poucos programas de crédito educativo incorporados no 
gráfico 1, que atendem ao público matriculado em instituições privadas de ensino. Em regra, programas desse tipo 
são focalizados em estudantes de instituições públicas. A cobrança de mensalidades no ensino superior público  
é realidade em um número cada vez maior de países. Programas governamentais de crédito educativo em países 
onde o ensino superior público ainda é gratuito costumam ser implementados para financiar despesas cotidianas 
dos estudantes matriculados no setor público e, assim, minimizar a necessidade de se recorrer a trabalho 
remunerado durante o curso. Assim é, por exemplo, na Alemanha e nos países nórdicos (Dinamarca, Finlândia, 
Noruega e Suécia), países cujo alto padrão de renda permite subsidiar fortemente jovens adultos.

O sistema de ensino superior brasileiro aproxima-se mais de sistemas ainda vigentes em muitos países da 
América Latina e do Leste Asiático, que historicamente mantêm um setor público atrofiado e, em geral, elitista e 
seletivo em paralelo a um setor privado pago cuja massificação é fomentada por subsídios públicos (Johnstone, 2004).  
É nesse contexto que deve ser percebido o Fies. Não cabe, porém, no presente texto, tecer considerações acerca 
das justificativas para cobrar ou deixar de cobrar mensalidades e afins em cursos superiores oferecidos por 
instituições públicas, nem tampouco enveredar por discussões acerca da pertinência ou não de o governo 
subsidiar estudos superiores, mesmo quando feitos em estabelecimentos privados. Há farta literatura sobre 
ambas as discussões, a ser tratada em outras ocasiões.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

Este texto estimou os subsídios implícitos no Fies ao calcular o valor presente dos reembolsos esperados dos contratos 
firmados sob as regras vigentes em dois momentos: i) de 2010 ao primeiro semestre de 2015 (cenário Fies-10);  
e ii) do segundo semestre de 2015 ao segundo semestre de 2016 (cenário Fies-15)8. Seguindo método 
tradicionalmente aplicado na literatura sobre crédito educativo, chegou-se à conclusão que, mesmo quando o 
mutuário paga em dia todas as prestações do seu financiamento estudantil, ainda assim o contribuinte brasileiro 
terá arcado, ao final do contrato, com R$ 47 (no cenário Fies-10) ou R$ 27 (no cenário Fies-15) a cada R$ 100 
efetivamente desembolsados pelo governo federal com os empréstimos.

Para se chegar a esses valores, foi necessário proceder a cálculos do valor presente dos desembolsos do governo, 
consideradas as taxas de juros que tem que pagar nos títulos que emite para se financiar no mercado, e da projeção 
dos pagamentos devidos pelos beneficiários, observadas as taxas de juros e os prazos de carência e de amortização 
previstos nas regras do Fies em cada um dos dois momentos. Ao comparar os resultados dos dois cenários do 
Fies com os subsídios implícitos encontrados por Shen e Ziderman (2009) em 44 outros programas de crédito 
estudantil espalhados por 39 países, percebe-se que o programa brasileiro não é um dos que trazem maiores 
subsídios subjacentes a seus próprios parâmetros de financiamento. À medida que a taxa básica de juros (a Selic) 
tenda a diminuir e a se aproximar da taxa de juros cobrada nos contratos do Fies, deve cair mais.

Os cálculos feitos não levavam em conta, porém, os subsídios decorrentes de inadimplência e dos custos da 
gestão do programa. Buscou-se identificar apenas os subsídios implícitos, que, como explicado ao longo deste texto,  
remetem somente a fatores inerentes ao desenho do programa (vide tabela 1 supra). É de se esperar que, 
quando puderem ser incluídos na conta os subsídios decorrentes de fatores administrativos, a participação do 

8. Até o fechamento deste boletim Radar, não eram conhecidas as regras a viger a partir de 2017.
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contribuinte atinja outra escala – até porque a participação das instituições de ensino nos riscos do Fies limita-se 
a um percentual entre 15% e 30% do crédito não recuperado.

Sejam altos, sejam baixos os subsídios do Fies em comparações internacionais, fato é que a crise fiscal,  
pela qual passa o país, tem gerado certo clamor em alguns setores da sociedade por redução de subsídios em políticas 
governamentais. Chama particularmente atenção no Fies a escalada do programa, que nesta década multiplicou 
por dez seu orçamento, em relação ao final da década passada. A despeito da legitimidade do pleito pela redução 
de seu tamanho, um eventual novo redesenho do Fies não deve deixar de considerar o balanceamento entre o 
montante de subsídio implícito no desenho do programa e o peso que os encargos de reembolso podem impor aos 
seus beneficiários na fase de amortização. Do contrário, incorre seriamente no risco de elevar os subsídios, em vez  
de reduzi-los – pois quanto mais altos os encargos de reembolso, maiores os riscos de a pessoa nunca vir a pagar parcelas 
substanciais do seu financiamento. O próximo texto deste boletim Radar (Nascimento e Longo, 2016) trata disso.

Convém destacar, ademais, que o Fies se estabeleceu como política pública no Brasil há dezessete anos 
e cinco mandatos presidenciais. Foi importante na consolidação da ampliação do ensino superior privado,  
na última década, e na década corrente galgou um patamar tal de importância que dificilmente haverá condições 
políticas no curto e médio prazo para retirá-lo de cena. Dada a ainda reduzida proporção de adultos entre  
25 e 64 anos com diploma de nível superior no Brasil – segundo OCDE (2015), são não mais do que 14%, 
índice bem abaixo dos vizinhos latino-americanos de semelhante nível de renda per capita –, é inclusive desejável 
que o Fies não seja descontinuado.

Não obstante, os indícios de crowding-out9 que transparecem (ver, por exemplo, Botelho e Pessoa, 2016;  
e Corbucci, Kubota e Meira, 2016, nesta edição do boletim Radar) e a necessidade de maior ajuste fiscal contribuirão 
para justificar eventuais medidas de reformulação do programa.10 Algumas dessas medidas quiçá caminhassem no sentido 
de restaurar o caráter de inclusão de estudantes de baixa renda no ensino superior, caráter esse que perdurou nos primeiros 
dez a doze anos de existência do Fies, mas que se perdeu quando a multiplicação do orçamento do programa, aliada à  
flexibilização de suas regras de elegibilidade, amplificou a quantidade e o perfil dos beneficiários do programa, sem resultar,  
em contrapartida, em uma nova onda de expansão das matrículas no ensino superior.

A despeito do alcance que o Fies passará a assumir nos próximos anos, o caminho de reforma que melhor 
concilia sua sustentabilidade fiscal com a geração de oportunidades e com justiça social passa pela remodelação  
do programa, de forma a tornar suas amortizações contingentes à renda futura da pessoa. Esse caminho é discutido 
em Nascimento (2016),11 fundamentado em obras como as de Friedman (1955), Chapman (1997), Chapman, 
Higgins e Stiglitz (2014) e Stiglitz e Guzman (2016), no número crescente de experiências bem-sucedidas em 
outros países12 e nas possibilidades e limitações institucionais para a implementação desse tipo de política no país.

Os empréstimos com amortizações contingentes à renda (ECR) são apontados pelo Prêmio Nobel Joseph Stiglitz  
como a mais eficiente e justa maneira de resolver uma série de questões corriqueiras de restrição de crédito.  
No caso do crédito estudantil, já tem se mostrado uma ferramenta bastante eficaz onde é aplicada,13 sendo a mais 
apta também para calibrar, de um lado, o tamanho dos subsídios implícitos e, de outro, os encargos de reembolso que 
pesam sobre os beneficiários de programas como o Fies durante o prazo de amortização.

9. Os economistas dizem que há efeitos de crowding-out quando uma política destinada a criar condições para a expansão do investimento privado resulta 
muito mais em um movimento de substituição deste pelo investimento público. A expansão do Fies no período 2010-2014 não veio acompanhada de 
expansão das matrículas em ritmo sequer próximo, sugerindo que tenha beneficiado muita gente que faria um curso superior mesmo sem o financiamento 
subsidiado do governo. Diante dos juros baixos oferecidos nos contratos do Fies, decerto tornou-se mais vantajoso para muitos estudantes e suas famílias 
destinar seus recursos para outras finalidades e pagar pelos estudos superiores com financiamento público.

10. Como noticiado em Valor Econômico (2016), essas medidas de reformulação já estão em discussão no Ministério da Educação, para possível implementação em 2017.

11. Versão condensada do mesmo artigo foi publicada na edição no 41 deste boletim Radar (ver Nascimento, 2015).

12. Chapman (2016) pontua que financiamentos estudantis contingentes à renda existem atualmente na Austrália (desde 1989), na Nova Zelândia (desde 1991), 
na África do Sul (desde 1991), na Inglaterra e no País de Gales (desde 1998), na Hungria (desde 2001), além de ter sido implementado por um único ano (2006) na  
Tailândia e de ter sido discutido no Congresso dos Estados Unidos um projeto de lei propondo a adoção de um ECR de alcance nacional. Embora não tenha sido 
aprovado, o projeto de lei foi percebido por especialistas daquele país como um embrião para uma reforma futura do financiamento estudantil nesse sentido.

13. Chapman (2016) pontua ainda que, 25 anos após a pioneira introdução de um ECR de alcance nacional na Austrália, o perfil socioeconômico dos discentes 
das instituições de ensino superior daquele país não se alterou significativamente, mas o número de matrículas cresceu bastante.
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