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RESUMO 
 
O presente estudo busca analisar o impacto da expansão dos contratos de financiamento 
do Fundo de Financiamento Estudantil – FIES, no âmbito do financiamento público da 
educação superior brasileira, em seu período de maior concessão (2010-2014), em 
comparação ao aumento geral do número de matrículas terciárias do período. Trata-se 
de uma análise exploratória com abordagem quantitativa, realizada mediante 
levantamento documental dos dados gerados por pesquisas anteriores. O objetivo é 
avaliar se a maior concessão de financiamento gerou um efeito proporcional de aumento 
de matrículas de nível superior, e se a experiência do período analisado pode colaborar 
para o atingimento da meta 12 do Plano Nacional de Educação – PNE (2014-2024) – 

Lei nº 13.005, de 25 de junho de 2014. 
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INTRODUÇÃO 

 

Dentre as Metas estabelecidas no PNE (BRASIL, 2014) acerca da Educação 

Superior temos a de número 12, que busca, dentre outros, “elevar a taxa bruta de 

matrícula na educação superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 

33% (trinta e três por cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos”. 

Nesse contexto, diversas políticas estão sendo implementadas para garantir o 

atingimento dessa meta até 2024. Contudo, é necessário avaliar se as políticas de 

expansão do ensino superior executadas nos anos anteriores alcançaram seus propósitos 

explícitos. 

O FIES é um programa de financiamento público da educação superior, 

destinado à concessão de financiamento a estudantes regularmente matriculados em 

cursos superiores não gratuitos (BRASIL, 2001), prioritariamente aos estudantes que 

não teriam condições de arcar com suas mensalidades sem um auxílio externo. 
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Criado em 1999, o programa foi reformulado em 2010, com políticas de acesso 

mais acessíveis à população. Taxas de juros foram reduzidas, o período de carência foi 

dilatado e praticamente não haviam limitações financeiras para formalização dos 

contratos de financiamento pelos estudantes. 

Nesse contexto, houve um crescimento exponencial de formalizações de 

contratos de financiamento de 2010 a 2014, de tal forma que, em 2010, pouco mais de 

75 mil contratos foram formalizados, enquanto, em 2014, o número de novos contratos 

anuais já estava em mais de 700 mil (Fonte: FNDE, 2017). 

A proposta desse estudo é contribuir para a análise da política de expansão de 

financiamento público da educação superior brasileira, em uma avaliação das políticas 

que possam ser usadas para atingimento da meta 12 do PNE. 

 
METODOLOGIA 

 

A partir da análise das informações levantadas pelo Instituto Nacional Anísio 

Teixeira – INEP (Censo da Educação Superior – 2015) e pelo Fundo Nacional de 

Desenvolvimento da Educação – FNDE (Dados Quantitativos e Orçamentários do 

FIES), pretende-se apresentar por meio de um estudo exploratório e análise documental, 

com abordagem quantitativa, se a política de expansão da educação superior brasileira, 

via financiamento público da educação superior privada, apresentou como efeito um 

aumento proporcional do número de matrículas em relação à sua utilização. 

O trabalho se organiza, além da introdução e das considerações finais, em duas 

seções. A primeira, apresenta as principais alterações trazidas em 2010 na legislação do 

FIES que proporcionaram sua fase de maior expansão (BRASIL, 2001), e a segunda 

parte que apresentará as “visualizações” de eficiência quantitativa do programa, em 

relação ao aumento do número de matrículas terciárias na rede privada, a partir dos 

dados apresentados pelo INEP (2017). 

 
A POLÍTICA GERADORA DA EXPANSÃO DO FIES DE 2010-2014. 

 

Em 2010, o FIES passou por diversas mudanças em sua política de 

financiamento, dentre as quais, “a taxa de juros do financiamento passou a ser de 3,4% 

a.a., o período de carência passou para 18 meses e o período de amortização para 3 

(três) vezes o período de duração regular do curso + 12 meses”, sendo que “o percentual 
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de financiamento subiu para até 100% e as inscrições passaram a ser feitas em fluxo 

contínuo, permitindo ao estudante o solicitar do financiamento em qualquer período do 

ano” (MEC, 2017). A tabela abaixo resume as principais alterações do programa: 

 
Histórico até 2009 2010 a 2014 

Taxa de juros a.a. até 9,0% 3,40% 

Carência (meses) 0 a 6 18 

Amortização 1,5 a 2,0x 3x (+12 meses) 

Renda bruta n/d até 20 sal. min. 

Percentual financiável até 75% até 100% 

Garantia Fiança Fiança ou FGEDUC 

Coparticipação mínima 25% 0% 

Processo seletivo sim não 

 
Tabela 01: Destaque de alterações históricas do FIES – até 2009/2010-2014 (Fonte: FNDE/MEC) 
 

Em comparação ao período anterior, o FIES 2010-2014 proporcionou condições 

mais acessíveis de utilização ao programa. Na tabela é possível observar as mudanças 

favoráveis de acesso ao programa.  

Dessa forma, houve um crescimento exponencial de formalizações de contratos 

de financiamento 2010 a 2014, crescendo o número de novos contratos anuais no 

período, em quase 1.000% (de aproximadamente 70 mil em 2010 para mais de 700 mil 

em 2014).  

 

ANO 
Contratos 
Firmados 

Valor Empenhado Total Pago 

2010 76.171 R$ 1.608.428.141,54 R$ 885.538.432,35 

2011 154.253 R$ 2.322.966.446,00 R$ 1.835.355.258,49 

2012 377.813 R$ 5.180.918.061,26 R$ 4.476.061.646,93 

2013 559.961 R$ 7.300.994.841,02 R$ 7.574.287.890,49 

2014 731.919 R$ 12.132.428.857,20 R$ 13.698.322.065,43 

TOTAL 2.177.653 R$ 64.143.232.656,02 R$ 61.752.565.830,65 

 
Tabela 02: Contratos Firmados e Valor Empenhado/Pago – FIES 2010-2014 (Fonte: FNDE/MEC) 

 

A Tabela acima demonstra a evolução de contratos firmados e valores 

repassados nesse período. Como se pode observar, de 2010 a 2014, houve um 

considerável aumento, tanto quantitativo, quanto um orçamentário-financeiro, do 

programa.  
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AVALIAÇÃO DA PROPORCIONALIDADE DO CRESCIMENTO DO FIES 
COM A EXPANSÃO DAS MATRÍCULAS DE ENSINO SUPERIOR 

 

Apesar do crescimento de contratos de financiamento formalizados, não foi 

possível observar uma mudança “proporcional” em relação ao aumento de matrículas 

para o período em destaque (2010-2014), observando-se o Censo da Educação Superior 

– 2015 (INEP, 2017), na seção “Alunos matriculados” (matrículas privadas e públicas): 

 

 

 
Gráfico 01: Adaptação do gráfico “Matrículas na educação superior (graduação e sequencial) – Brasil 
2005-2015”, com linha de tendência (Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados oficiais do INEP - 
Censo da Educação Superior 2015) 

 
Ao analisar a linha reta acima traçada no gráfico, é possível observar que não 

houve uma mudança considerável na linha de tendência gráfica proporcional à expansão 

de financiamento trazida pelo FIES no período 2010-2014. 

Segmentando por setor (privado e público), igualmente percebe-se a manutenção 

da linha de tendência acima apresentada na mesma seção do censo (INEP, 2017), sem 

vislumbrar a proporcionalidade gerada de quase 1.000% no número de contratos 

financiados em 2010 para 2014 (sem desconsiderar que houve, sim, um aumento do 

número de matrículas para o período gerado via FIES). 

 
Imagem 01: Reprodução do gráfico “Matrículas em cursos de graduação por modalidade administrativa – 
Brasil – 1980-2015”, com linhas de tendência (Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados oficiais do 
INEP - Censo da Educação Superior 2015) 
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Novamente, ao analisar as retas inseridas, é possível constatar que não houve 

uma mudança considerável na linha de tendência gráfica proporcional à expansão de 

financiamento trazida pelo FIES na área verde, que representa as IES privadas. Na 

imagem, o ângulo das retas mantém sua tendência, tanto da reta próxima à área azul 

(IES públicas), quanto ao topo das IES privadas, no período 2010-2014. 

Analisando informações da evolução dos dois principais programas de 

financiamento público da educação privada do país, FIES e PROUNI (Programa 

Universidade para Todos), vê-se que, a partir de 2010, houve um aumento quantitativo 

dos contratos de financiamento do FIES. A imagem abaixo demonstra dados a partir de 

2005, mas é, a partir de 2010, que o FIES tem seu momento de expansão, sem o 

proporcional aumento dos novos ingressantes do financiamento via PROUNI: 

 

  2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 

ProUni 95.580 109.018 105.574 124.622 161.369 152.734 170.765 176.757 177.324 223.579 

Fies 77.212 58.741 49.049 32.384 32.654 71.611 153.570 368.841 557.192 732.243 

Total 172.792 167.759 154.623 157.006 194.023 224.345 324.335 545.598 734.516 955.822 

 

Tabela 03: Bolsas do ProUni e contratos do Fies concedidos e número de ingressantes em cursos de 
graduação presenciais nas IES privadas – Brasil – 2005-2014 (Fonte: INEP/MEC) 

 

Em busca de outras fontes de informação que justificassem a ausência de um 

“ponto fora da curva” da linha de tendência gráfica nas imagens 04 e 05 do censo do 

INEP em relação aos números do FIES de 2010 a 2014, foram levantados outros dados 

em uma análise do IPEA-2016 (dados quantitativos originais das linhas a, b, c, d da 

tabela referenciada): 

 

  2010 2012 2014 Variação % 

(a) Contratos ativos do Fies em fase de Utilização       223.284        623.241    1.900.737  751,3% 

(b) Estudantes com bolsas ProUni       372.488        459.146        511.316  37,3% 

(c) Total FIES + PROUNI (a + b)       595.772    1.082.387    2.412.053  304,9% 

(d) Matrículas PRIVADAS em cursos de graduação Presenciais   3.987.424    4.208.086    4.664.542  17,0% 

(e) Matrículas PRIVADAS em cursos de graduação Presenciais NÃO 
FINANCIADAS PELO FIES E PROUNI (d - c) 

  3.391.652    3.125.699    2.252.489  - 

 
Tabela 04: Reprodução da Tabela “Brasil: bolsistas do ProUni, contratos do Fies e matrículas de 
graduação presenciais nas IES privadas (2010, 2012 e 2014)”, com linha “e” (Fonte: elaborado pelo autor 
a partir dos dados oficiais do INEP/MEC, FIES/SESu/MEC, FNDE/MEC e Autores diversos) 
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Considerando-se que tais dados do IPEA foram objeto de correta análise, é 

possível visualizar uma mudança da forma de financiamento, de privado (famílias) para 

público, sem acréscimo proporcional do número de matrículas no período 2010-2014. 

 

 
 
Gráfico 02: Representação Gráfica da Tabela 04 (Fonte: elaborado pelo autor a partir dos dados oficiais) 
 

É possível visualizar o pressuposto acima apresentado na apresentação elaborada 

pelo Ministério da Educação para a Comissão de Educação da Câmara dos Deputados 

(maio/2017), a qual são apresentadas/afirmadas tais possibilidades pelo órgão:  

 

 

 
Imagem 02: Reprodução/Recorte do Slide “Matrículas Ensino Superior Privado” da apresentação do 
MEC à Câmara dos Deputados (Fonte: Sítio da Câmara dos Deputados). 

 
Conforme apresentado na imagem acima, é possível visualizar que a substituição 

da fonte de financiamento terciário foi levantada (via expansão de contratos de 

financiamento público), reforçando a hipótese de ausência de relação direta entre 
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“aumento de contratos de financiamento”, com “aumento do número de matrículas 

terciárias”. 

Sem desconsiderar demais fatores que possam influenciar na análise da 

eficiência do programa, tais como, variação da taxa de evasão, inclusão da população na 

idade adequada nesse segmento, dentre outros, essa pesquisa não foi capaz de visualizar 

a proporcionalidade esperada entre o aumento do número de matrículas e o aumento do 

investimento/número dos contratos de financiamento via FIES do período 2010-2014. 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 
Ainda carente de maior análise de micro dados da Educação Superior Brasileira, 

o presente trabalho buscou lançar possibilidades sobre a avaliação do FIES, no recorte 

2010-2014, momento de maior expansão do financiamento, em um contexto de 

avaliação da melhor estratégia para se alcançar a meta 12 do PNE 2014-2024. Contudo, 

a priori, os dados apresentados são desproporcionais aos investimentos realizados, em 

uma linha negativa de avaliação, levantando a possibilidade de que o programa não foi 

responsável por uma real expansão do número de novas matrículas no período avaliado, 

necessitando de uma maior avaliação das políticas que buscam a expansão quantitativa 

de novas matrículas. 
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