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1. INTRODUÇÃO 

 
Desde a década de 1970, a educação superior privada no Brasil tornou-se 

majoritária em termos de matrículas, cursos e instituições em comparação a educação superior 

pública (CARVALHO, 2011). Mas, foi a partir da década de 1990, que o setor privado teve 

novo surto expansivo com políticas públicas voltadas para o financiamento da demanda, por 

meio do Programa Universidade para Todos (Prouni) e do Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies) (CARVALHO, 2011). Em 2014, o Fies financiou quase 40% dos alunos ingressantes 

na educação superior privada presencial (QUEIROZ; CARVALHO, 2017). 

O presente trabalho é um recorte de pesquisa de mestrado que está em 

andamento e objetiva analisar os mecanismos de financiamento do Fies no período de 2000 a 

2015. Metodologicamente, trata-se de um estudo descritivo/analítico, amparado pela pesquisa 

bibliográfica e documental.   

 Os dados do programa foram coletados por meio de demanda ao FNDE, dos 

Relatórios de Gestão do Fies de 2000 a 2015 e do Relatório de Auditoria do Fies que foi 

realizado pelo Tribunal de Contas da União (TCU) em 2016. Esse estudo se justifica por ser 

um programa que envolve vultosos recursos financeiros e que possui poucas pesquisas 

acadêmicas. 

O resumo estendido está estruturado em duas partes, além da introdução e das 

considerações finais. Na primeira seção, procura-se apresentar o histórico do Fies no período 

de 2000 a 2015, com destaque para as modificações legais ocorridas a partir de 2010. Na 

segunda seção, pretende-se analisar a composição e a evolução dos recursos financeiros do 
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programa, no período de 2010 a 20153, bem como as despesas do programa e os subsídios das 

taxas de juros no período de 2000 a 2015.  

Este trabalho foi baseado em revisão da literatura com os descritores 

“financiamento da educação superior privada” e “Fies”. A investigação tem como ponto de 

partida as pesquisas desenvolvidas por Chaves (2015), Chaves e Amaral (2016), Pinto (2016), 

Santos Filho (2016), Santos (2016), Carvalho (2011), Queiroz e Carvalho (2017).  

2. FIES: BREVE HISTÓRICO DO PROGRAMA E DAS PRINCIPAIS 

MODIFICAÇÕES LEGAIS  

O Fies foi criado por meio da Medida Provisória nº 1.827/1999 e depois 

reeditada pela Medida Provisória nº 2.094-28/2001, a qual foi convertida na Lei nº 

10.260/2001. O Fies é um fundo de natureza contábil, destinado à concessão de financiamento 

a estudantes regularmente matriculados em cursos superiores não gratuitos e com avaliação 

positiva nos processos conduzidos pelo Ministério da Educação. Desde a sua criação, o Fies 

tem passado por inúmeras alterações, entretanto, com a Lei nº 12.202/2010 que ele foi 

amplamente reformulado. 

O Quadro 1 revela as principais mudanças legais no programa. É possível 

discriminar a implementação do Fies em três períodos ao longo dos 17 anos de sua vigência. 

Os períodos compreendidos entre 1999 a 2009, de 2010 a 2014 e partir de 2015. 
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Quadro 1. Principais mudanças no Fies entre 1999 e 2015 

Critérios e 
condições 1999-2009 2010-2014 

Novo Fies 2o semestre de 2015 

Agente Operador Caixa Econômica Federal FNDE 
Agente Financeiro Caixa Econômica Federal Caixa Econômica Federal e Banco do Brasil 

Taxas de juros 
anuais 

Até 2005, 9%. Entre 2006 
e 2009, 3,5% (cursos 

prioritários) e 6,5% para 
os demais cursos 

3,4% para todos os 
cursos 6,5% para todos os cursos 

Processo seletivo Processo seletivo em datas 
definidas pelo MEC 

Pela internet a 
qualquer momento 
por meio do SisFies 

Pela internet – FiesSeleção 
gerenciado pela SESU com data 

definida 
Alternativa à 

apresentação do 
fiador 

Não existia 
Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo - 
FGeduc (os estudantes devem se enquadrar em alguns 

critérios) 
Início do 

pagamento 
6 meses após a conclusão 

curso 18 meses após a conclusão do curso 

Prazo para 
amortização 

Até 2 vezes a duração do 
curso 

Até 3 vezes a 
duração do curso + 

12 meses 
Até 3 vezes a duração do curso 

Pagamento de juros 
durante o curso 

Até R$ 50 a cada 3 meses 
 Até R$ 150 a cada 3 meses 

Abatimento da 
dívida Não existia 

Profissionais do magistério público e médicos dos 
programas de Saúde da Família – 1% da dívida por mês 

trabalhado 

Limitação de renda Sem limitação de renda 
Renda familiar 

mensal bruta de até 
20 salários mínimos 

Renda familiar mensal bruta per 
capita de até 2,5 salários 

mínimos  
Pré-requisitos para 

o estudante 
participar 

Não existia Nota maior que zero 
na redação do Enem 

Mínimo de 450 pontos no Enem 
e nota maior que zero na redação 

Cursos prioritários 

Cursos de licenciatura, 
pedagogia, normal 
superior e cursos 

superiores de tecnologia 

Sem definição 

Cursos das áreas de saúde, de 
formação de professores 

(licenciaturas, pedagogia ou 
normal superior) e da área das 

engenharias 

Regiões prioritárias Sem definição Sem definição Norte, Nordeste e Centro-Oeste 
(exceto DF) 

 

 
Fonte: Santos (2016) com adaptações. 

 

Entre 1999 a 2009, as regras foram mais restritivas comparativamente aos 

períodos posteriores, no que tange à taxa de juros mais elevada até 2005, a redução nos prazos 

de carência e de amortização, a necessidade de apresentação de idoneidade cadastral do 

estudante, a exigência de fiador, bem como a definição de cursos considerados prioritários 

para obtenção do crédito estudantil.  

As regras de 2010 a 2014 foram mais expansionistas, na medida em que a taxa 

de juros foi bastante reduzida, o prazo para amortização foi ampliado e a carência foi 

triplicada, a exigência de idoneidade somente para o fiador e a criação do Fundo de Garantia 

de Operações de Crédito Educativo (Fgeduc), uma alternativa de fiança para alunos mais 

carentes.  
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  Já as regras a partir do segundo semestre de 2015, novamente foram mais 

restritivas com o acréscimo na taxa de juros, com a redução para um ano do prazo de 

amortização, a definição de cursos e regiões prioritárias, bem como a limitação da renda 

familiar mensal bruta per capita de até 2,5 salários mínimos.  

O resultado dessas alterações foi uma grande expansão do programa como 

pode ser visto no gráfico 1, no período de 2010 a 2014, em relação aos anos anteriores. 

 

Gráfico 1. Novos contratos4 do Fies5 por ano (2000 a 2015) 

 

      Fonte: FNDE, 2016. Elaboração própria. 

 

Nos 10 primeiros anos do Fies - 2000 a 2009 - o programa financiou 500 mil 

estudantes. Nos cinco anos seguintes - 2010 a 2014 - ele financiou 1,9 milhão de estudantes. 

O somatório dos 16 anos do programa - 2000 a 2015 - totalizou 2,6 milhões de estudantes 

financiados. 

 
 
3.   A COMPOSIÇÃO E A EVOLUÇÃO DOS RECURSOS E DOS GASTOS 
FINANCEIROS DO FIES NO PERÍODO DE 2000 A 2015 
  

Para acompanhar essa expansão dos contratos de financiamento foi também 

necessário o incremento financeiro nas receitas do Fies. As receitas do Fies estão previstas no 

                                                 
4 “Novos contratos” são aqueles assinados no ano de ingresso do aluno ao Fies.  
5 Essa informação foi obtida por meio de resposta ao FNDE sobre demanda -via e-mail - em 2016. 
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art. 2º da Lei nº 10.260/2001. São elas: dotações orçamentárias consignadas ao MEC; 30% 

renda líquida dos concursos de prognósticos, bem como a totalidade dos recursos de 

premiação não procurados; encargos e sanções contratualmente cobrados nos financiamentos 

concedidos; taxas e emolumentos; rendimento de aplicações financeiras; receitas 

patrimoniais. 

Dessa forma, somando-se todas as receitas do Fies, exceto a dotação 

orçamentária, verifica-se que em 2010 essas receitas foram de R$2,7 bilhões, nos anos 

seguintes essas receitas foram caindo chegando em 2013 em R$ 1,6 bilhão. Mas em 2015 

esses recursos voltaram a crescer ficando em 2,4 bilhões; conforme gráfico 2. Não foi 

possível, até o momento, obter as receitas do Fies no período de 2000 a 2009, uma vez que a 

Caixa Econômica Federal – gestora do programa à época – não nos disponibilizou essas 

informações.    

Entretanto, de todas as receitas destinadas ao programa, a única que teve 

aumento foi a dotação orçamentária consignada ao MEC6, que é o recurso que é acionado 

caso as outras receitas do programa não supram as despesas do Fies.7 Essa dotação é o 

endividamento público do governo federal com o programa. As demais receitas (concursos de 

prognósticos, encargos e sanções, aplicações financeiras), embora não sejam fixas, não 

possuíram uma variação significativa nos últimos anos; conforme pode ser visto no gráfico 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
6 Unidade Orçamentária (UO) 74902 – Recursos sob a supervisão do Fies. 
7 Após o Fnde contabilizar o somatório do total das receitas do Fies e das despesas com a manutenção do 
programa, esse fundo informa a Secretária de Orçamento Federal (SOF) o valor financeiro que precisa para 
gerenciar o programa. Assim, esse valor será sempre a diferença entre as despesas e as receitas do programa. 
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Gráfico 3. Total das receitas do Fies de 2010 a 2015 a preços de 2016 (em 

bilhões R$) 

 

Fonte: Relatório de Auditoria do TCU, 2016. Atualização pelo IPCA anual de 2016. Elaboração 

própria. 

Ao contrário dessas receitas, as despesas financeiras apresentaram um forte 

incremento, como pode ser visto no gráfico 3. Até 2009, a execução financeira8 – despesas 

com as mensalidades dos contratos vigentes – girava em torno de R$ 1 bilhão.  

Mas a partir de 2010, com as novas regras do programa, essas despesas quase 

dobraram em comparação a 2009. Em 2012, as despesas atingiram R$ 4,3 bilhões. A 

expansão dos gastos continuou nos anos seguintes e, em 2015, as despesas com o programa 

atingiram R$ 14, 8 bilhões. O crescimento real da execução financeira, entre 2000 a 2009, foi 

de 99% e de 347% de 2010 a 2015. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 O valor não inclui a taxa de administração do financiamento paga aos bancos. 
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Gráfico 3. Valor da execução financeira - despesas com as mensalidades e Fgeduc9 (em 
bilhões R$) e variação anual de 2000 a 2015.  
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     Fonte: Relatórios de Gestão do Fies, MEC - 2000 a 2015. Atualização pelo IPCA anual de 2016. 

Elaboração própria. 

 
Portanto, comparando-se os gráficos 2 e 3, verifica-se que há um expressivo 

endividamento do governo federal com o programa, pois subtraindo as receitas que já se 

inserem no orçamento do Fies, conforme já analisado por Santos Filho (2016), o restante dos 

recursos foram provenientes da emissão de título da dívida pública federal.   

Além dos gastos educacionais, é importante salientar a existência de subsídio 

implícito derivado da diferença entre a taxa de juros que o governo federal capta recursos 

financeiros (Selic) 10 e a taxa de juros que ele empresta aos alunos financiados pelo Fies.  

 

 

 

                                                 
9 Essa despesa começou a existir a partir de 2010, quando da criação desse fundo. 
10 Taxa de juros Selic é a taxa média ajustada dos financiamentos diários apurados no Sistema Especial de 
Liquidação e de Custódia (Selic) para títulos federais. Para fins de cálculo da taxa, são considerados os 
financiamentos diários relativos às operações registradas e liquidadas no próprio Selic e em sistemas operados 
por câmaras ou prestadores de serviços de compensação e de liquidação (BACEN, 2017). 
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Gráfico 4. Taxa Selic e Taxa de juros anual do Fies (2000 a 2015) 

 

Fontes: Bacen, 2017; Fnde, 2016. Elaboração própria. 

Conforme pode ser observado no gráfico 4, no período 2000 a 201511, a taxa 

Selic foi, na maioria dos anos, mais que o dobro da taxa de financiamento do Fies. A maior 

diferença proporcionalmente se deu no ano de 2003, seguido pelos anos 2002 e 2005 

respectivamente. Já, em 2009, foi o ano em que essas taxas tiveram maior proximidade. 

Ressalta-se que, a partir de 2010, quando a taxa de juros do Fies passou para 3,4% a.a, esta foi 

aplicada a todos os cursos, pois não havia curso prioritário, mas também foi aplicada para o 

saldo devedor dos contratos assinados até 2010.  A partir de 2015, a taxa voltou a patamares 

de 2009. 

 
4. CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Desde a sua criação, o Fies tem passado por inúmeras alterações, sendo que o 

período de 2010 a 2014 mostrou-se bastante expansionista. Mas a partir de 2015, houve uma 

reversão desse ciclo que tende a permanecer nos próximos anos.  Entretanto, a queda na 

quantidade de novos contratos não tem diminuído a quantidade de recursos financeiros, pois a 

manutenção desses contratos se constitui de forma cumulativa e perdura enquanto o estudante 

estiver estudando. O auge de novos contratos ocorreu em 2013 e 2014, porém os gastos 

financeiros somente serão reduzidos quando esse grupo de estudantes se formarem. 

                                                 
11  Essas taxas não incluíram os cursos prioritários que pagaram taxas menores. 
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É importante salientar o crescimento do endividamento do governo federal com 

a emissão dos títulos públicos para manter o programa em funcionamento. Este é um dos 

títulos mais rentáveis e seguros do mercado financeiro brasileiro e, por conseguinte, bastante 

atraente para as instituições privadas de educação superior.  

Ademais, há também os subsídios implícitos do diferencial das taxas de juros 

da Selic e do Fies que é um custo financeiro adicional que o governo federal tem arcado com 

o programa e não é contabilizado nesses gastos.  

Por fim, outro elemento relevante não tratado neste trabalho é o custo da 

inadimplência do financiamento estudantil, que embora não foi tratado neste trabalho será 

abordado em trabalhos futuros ao longo do desenvolvimento da pesquisa de mestrado.  

Ao final de 2015, somente 51% dos contratos em período de amortização estão 

em dia com as obrigações financeiras. Os outros 49% dos contratos estavam com algum nível 

de inadimplência, havendo 25% dos financiamentos em atraso com mais de 360 dias (TCU, 

2016). O que demonstra que os cofres públicos poderão arcar com mais esse custo financeiro. 

Ressalta-se que a maioria dos contratos realizados no período de 2010 a 2015 ainda não estão 

em fase de amortização.  
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