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O papel da educação para a reforma 
econômica da Austrália

Duas políticas de educação tiveram grande relevância no período 
de reformas econômicas da Austrália, que visaram o equilíbrio 
fiscal ao mesmo tempo que ampliaram o acesso ao ensino 
superior:
• Esquema de Contribuição Estudantil para o Ensino Superior, 

introduzido em 1989 (assunto desta discussão); e
• Reformas do sistema de ensino técnico e profissional 



Financiamento do ensino superior na Austrália
• O financiamento está associado ao perfil do estudante, e não a 

instituições de ensino
• Os alunos podem ser matriculados em dois tipos de vagas:

– Vagas apoiadas pela Commonwealth (CSPs), que são subsidiadas pelo governo 
australiano (58% do governo e 42% dos estudantes); e

– Vagas com pagamento integral (pagas pelo aluno)

• As Vagas CSPs estão disponíveis em todas as universidades públicas e em 
várias instituições privadas de ensino superior em áreas prioritárias para o 
desenvolvimento nacional, como enfermagem e educação.



Ensino superior australiano: Qualidade
• O Governo Australiano define padrões legais de qualidade a 

serem cumpridos por todas as instituições de ensino superior e 
de ensino técnico e profissional.

• Estrutura jurídica transparente que especifica os padrões de 
qualidade. 

• Agências nacionais para garantir a educação de alta qualidade.
• Supervisão ministerial.
• Arranjo institucional para fomentar a colaboração entre 

ciência, pesquisa e indústria.
• Instituições públicas, privadas e internacionais precisam 

obedecer aos mesmos padrões de qualidade.
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Programa de Financiamento para o Ensino 
Superior (HELP)

• Não há cobrança antecipada feita aos estudantes: o Governo paga 
diretamente à instituição de ensino

• O pagamento da dívida do financiamento é contingenciado à 
renda após atingir um limite mínimo de AUD$ 45,881 ou
~ R$ 122,000 (gratuito para estudantes de baixa renda) 

• A administração do programa é compartilhada entre o 
Departamento de Educação e a Receita Federal Australiana (ATO)

• As taxas de juros não seguem a prática comercial (juro real zero)
• Não há perdão para as dívidas (dívidas só prescrevem se o 

beneficiado falecer)
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Pagamento de dívidas do Programa de 
Financiamento para o Ensino Superior 

• O beneficiário deve começar a pagar sua dívida uma vez que sua renda esteja 
acima do valor mínimo estipulado para o reembolso (mesmo que o aluno 
ainda esteja estudando).

• O beneficiário terá descontos em folha salarial para cobrir o reembolso 
compulsório antecipado a cada ano.

• Os pagamentos compulsórios continuam até que a dívida seja paga, desde 
que a renda do beneficiário permaneça acima do limite mínimo.

• Qualquer dívida remanescente é extinta na ocasião do falecimento do 
beneficiário.

• A partir de 1 de julho de 2017, beneficiários que residem no exterior têm as 
mesmas obrigações de pagamento das dívidas que os residentes na Austrália.
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Patamares de Renda para Pagamento (2019-20)
2018-19 Patamar Mínimo de Renda (AUD) % de Pagamento 

Abaixo de $45,881 (R$122,000) Isento
$45,881 – $52,973 1.0%
$52,974 – $56,151 2.0%
$56,152 – $59,521 2.5%
$59,522 – $63,092 3.0%
$63,093 – $66,877 3.5%
$66,878 – $70,890 4.0%
$70,891 – $75,144 4.5%
$75,145 – $79,652 5.0%
$79,653 – $84,432 5.5%
$84,433 – $89,498 6.0%
$89,499 – $94,868 6.5%
$94,869 - $100,560 7.0%
$100,561 - $106,593 7.5%
$106,594 - $112,989 8.0%
$112,990 - $119,769 8.5%
$119,770 - $126,955 9.0%
$126,956 - $134,572 9.5%
Acima de $134,573 (R$359,000) 10.0%



Segredo do sucesso da Austrália
• Suavização de consumo e seguro contra choques de 

renda
• Redução dos custos de transação e aumento de 

eficiência
– Dívida nunca é perdoada (salário inicial médio após 

formação de AUD $ 60.000 ou R$ 167.000)
– Pagamento associado à renda (sem despesas públicas para 

execução de contratos no sistema de justiça)
• Acesso à educação

– Período maior para pagamento da dívida 
– 72.9% dos estudantes são empregados em período integral; 

19.2% em tempo parcial
– Aumento de 2-3% nos resultados de empregabilidade para 

alunos com diploma de bacharelado



Equidade na participação do aluno

187,867

183,135

Estudantes nacionais graduados de baixas condições socioeconômicas   



Outras aplicações na educação
• HECS-HELP – financiamento para estudantes australianos custearem sua contribuição

ao ensino superior. 
• FEE-HELP – financiamento para estudantes que pagarão o valor integral do curso, seja 

despesas de matrícula ou mensalidades (é utilizado principalmente por estudantes de 
pós-graduação).

• VET Student Loans – financiamento para estudantes de cursos técnicos e profissionais
de nível superior, sujeito ao teto orçamentário aplicado à cada curso e mediante 
prévia aprovação das organizações de ensino. 

• OS-HELP – financiamento para estudantes australianos custearem despesas para 
cursar parte dos estudos fora da Austrália (sanduíche ou intercâmbio).

• SA-HELP – financiamento para estudantes destinado a custear cobranças de taxas de 
serviços e despesas de natureza não-acadêmicas cobradas pelas instituições de 
ensino superior.
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