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Resumo do Projeto de Graduação apresentado à Escola Politécnica/ UFRJ como parte 

dos requisitos necessários para a obtenção do grau de Engenheiro de Produção. 

 

ANÁLISE CRÍTICA DO ENSINO SUPERIOR BRASILEIRO COM ÊNFASE AO 
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Eduardo Luiz Viegas de Miranda Bastos e Matheus Ribeiro de Carvalho 

 

Agosto/2016 

 

Orientador: José Roberto Ribas 

 

Curso: Engenharia de Produção 

 

O presente trabalho tem por escopo analisar o ensino superior brasileiro com ênfase no 

programa público de financiamento estudantil (FIES). O projeto visa compreender o 

modelo de financiamento governamental proposto, elencando seus principais aspectos 

positivos e negativos. Com vistas a atingir o objetivo acima analisado será desenvolvido 

um estudo de caso, de natureza teórica e empírica, a partir do qual serão deduzidas 

consequências específicas acerca do conteúdo para o financiamento governamental do 

ensino superior brasileiro. O estudo de caso, explicará o que é o FIES, suas principais 

regras e a evolução do programa ao longo do tempo, permitindo a compreensão dos 

motivos que levaram a cada aspecto positivo e negativo identificado. Por fim, serão 

identificados, analisados e criticados os principais argumentos de apoio e de oposição ao 

programa de modo a permitir uma compreensão analítica completa do tema. O estudo 

chegará, no final, à confirmação de que se trata de um programa interessante e eficiente, 

destacando a democratização do ensino superior brasileiro, a qualificação técnica da mão 

de obra nacional e o fortalecimento do setor de educação nacional, colocando o país 

como o principal protagonista internacionalmente. Entretanto, chegar-se-á também à 

conclusão de que a fiscalização e o controle do programa deveriam ser mais eficazes, 

havendo uma maior divisão do ônus e dos riscos de inadimplência do governo com as 

instituições privadas. 
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August/2016 
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Course: Industrial Engineering 

 

This work has the scope to analyze the Brazilian higher education with an emphasis on 

student financing public program (FIES). The project aims to understand the proposed 

government funding model, listing their main positive and negative aspects. In order to 

achieve the goal discussed above it will be developed a case study of theoretical and 

empirical nature, from which specific consequences will be deducted on the content for 

government funding of higher education in Brazil. The case study will explain what the 

FIES is, its main rules and the evolution over time program, allowing the understanding of 

the reasons for each positive and negative aspect identified. Finally, they will be identified, 

analyzed and criticized the main arguments in support and opposition to the program in 

order to allow a complete analytical understanding of the subject. The study will come in 

the end to confirm that it is an interesting and effective program, highlighting the 

democratization of Brazilian higher education, technical training of national manpower and 

strengthening of the national education sector, placing the country as main protagonist 

internationally. However, the result would also conclude that the supervision and control of 

the program should be more effective, with greater sharing of the burden and government 

default risk with private institutions. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 CONTEXTUALIZAÇÃO DO ENSINO SUPERIOR 

  

Antes de iniciar esse estudo que objetiva realizar uma análise crítica do 

financiamento público do Ensino Superior com um foco específico no caso do FIES, 

precisa-se compreender de maneira clara o que é o Ensino Superior e em que contexto ele 

se situa no Brasil. 

Para isso, essa introdução foi dividida em três partes. A primeira para conceituar e 

contextualizar o Ensino Superior de maneira geral; a segunda para realizar uma análise 

estatística genérica do Ensino Superior nacional, destacando-se suas particularidades e 

especificidades, trazendo dados relevantes para problematização da questão; e, finalmente, 

a terceira para apresentar os objetivos da dupla com esse projeto. 

De acordo com a lei, número 9.394 de 20/12/1996, que busca retratar a finalidade, 

programa e estrutura do ensino superior brasileiro, mais especificamente no artigo 43, item 

II da lei: A educação superior tem por finalidade “formar diplomados nas diferentes áreas 

de conhecimento, aptos para a inserção em setores profissionais e para a participação no 

desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua formação contínua” (MEC, 

1996). Essa passagem da lei demonstra a missão legal que o formado no ensino superior 

possui de desenvolver a sociedade nacional. 

O item VI do mesmo artigo da lei supracitada reforça esse dever social, 

complementando: “estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em 

particular os nacionais e regionais, prestar serviços especializados à comunidade e 

estabelecer com esta uma relação de reciprocidade”. 

Dessa maneira, percebe-se a importância que o ensino terciário possui. O estudante 

concluinte do ensino secundário que opta por continuar os estudos busca um nível de 

ensino, de fato, superior com a intenção de se destacar perante o restante da sociedade de 

modo a ser peça fundamental na evolução de sua comunidade. 

Esse papel central é destacado pelo Pacto Internacional dos Direitos Econômicos, 

Sociais e Culturais, adotado pela Resolução n.2.200-A (XXI) da Assembleia Geral das 

Nações Unidas, em 16 de dezembro de 1966 e ratificada pelo Brasil em 24 de janeiro de 
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1992. Essa resolução traz também um ponto relevante do Ensino Superior: o acesso ao 

mesmo. Em seu décimo terceiro artigo, é dito: “A educação de nível superior deverá 

igualmente tornar-se acessível a todos, com base na capacidade de cada um, por todos os 

meios apropriados e, principalmente, pela implementação progressiva do ensino gratuito” 

(ONU, 1966). 

Esse trecho traz dois pontos que serão melhor trabalhados no decorrer desse 

relatório: acesso igualitário a todos e direito à gratuidade do Ensino Superior. 

Dessa maneira, pode-se chegar à conclusão de que o Ensino Superior é a etapa 

seguinte ao ensino secundário na qual aqueles que desejam aprofundar os seus estudos e se 

especializar em uma determinada área devem ter o direito de cursar independente da 

condição financeira ou de qualquer outro fator socioeconômico. 

Nesse sentido, esses indivíduos devem ter livre acesso para ampliar suas formações 

acadêmicas e se capacitarem a compreender os problemas do mundo presente e a resolvê-

los em benefício da sociedade e dos próprios indivíduos. Assim, como beneficiário direto 

cabe à sociedade por meio do Estado apoiar a criação, o desenvolvimento e o acesso ao 

ensino terciário, seja por meio de instituições públicas, seja por meio de estímulos ao 

ensino privado. 

 

1.2 ESTATÍSTICAS GERAIS 

 

O Brasil é um país de dimensões continentais e, com isso, possui uma configuração 

especial em todos os setores políticos, sociais e econômicos e o de Ensino Superior não 

poderia ser diferente. Nos vinte e sete estados, incluindo o Distrito Federal, e mais de cinco 

mil e quinhentos municípios existem diferentes culturas, hábitos e formas de pensar, além 

de uma população extensa de, aproximadamente, duzentos milhões de pessoas, sendo 

desses mais de cento e trinta milhões de indivíduos adultos e idosos, isto é, com idade 

superior a dezoito anos e, com isso, na idade considerada adequada para adentrar o Ensino 

Superior nacional (IBGE, 2015). 

Contudo, é de conhecimento geral que uma parcela considerável destes cento e 

trinta milhões de brasileiros contabilizados acima não está cursando ou já finalizou o curso 

das cerca de duas mil e quatrocentas Instituições de Ensino Superior (IES) nacionais. O 
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número de alunos inscritos é menor, girando, em torno de sete milhões e trezentos mil, 

entre cursos presenciais e a distância, com cerca de nove milhões de novos candidatos 

todos os anos, conforme se percebe pelos oito milhões, setecentos e vinte e dois mil 

candidatos da edição do Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) de 2014, de acordo 

com a divulgação realizada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP, 2014). 

Dentre as quase duas mil e quatrocentas Instituições de Ensino Superior 

mencionadas acima, cerca de duas mil são privadas, correspondendo a 87% do total contra 

aproximadamente 300 de ensino público, ou seja, 13% da totalidade conforme destacado na 

figura 1 elaborada a partir dos microdados do Censo de Ensino Superior de 2014 

divulgados pelo INEP e no Mapa do Ensino Superior no Brasil de 2015 elaborado pelo 

Sindicato das Mantenedoras de Ensino Superior (SEMESP).  

 

Figura 1 - Configuração do Ensino Superior Nacional entre Público e Privado, 2013 

Fonte: (Sindata/Semesp, 2014) | Base: (Censo INEP, 2014) 
 

A figura 1 demonstra claramente como a oferta pública de ensino superior é 

quantitativamente inferior à privada quando utilizado o critério de número de instituições. 

Contudo, o número de instituições pode ser considerado um parâmetro incorreto de 

mensuração da proporção do ensino superior nacional público e privado. Por isso, 

dimensionou-se na figura 2 a mesma relação, tomando, porém, o número de matrículas 

como parâmetro, obtendo-se um total de cinco milhões e trezentos e noventa mil matrículas 

no ensino superior privado contra um milhão, novecentas e trinta mil no público, uma 

301 

2090 

Público

Privado
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proporção de 74% e 26% respectivamente. Menos agressiva do que os 87% contra 13% 

apresentados anteriormente, porém, mantendo a conclusão de superioridade de dimensão do 

ensino superior privado em comparação ao público. 

 

Figura 2 - Configuração do Ensino Superior Nacional entre Público e Privado em milhões de 

matrículas, 2013 

Fonte: (Sindata/Semesp, 2014) | Base: (Censo INEP, 2014) 

 

Outra classificação relevante para compreender mais profundamente o ensino 

superior nacional é a proporção dos tipos de metodologia de ensino: Curso Presencial e 

Ensino à Distância (EAD). Conforme ilustrado na figura 3, em 2013, havia um milhão, 

cento e cinquenta mil alunos matriculados em cursos de Ensino Superior à Distância contra 

seis milhões, cento e setenta mil nos cursos presenciais, correspondendo a, 

respectivamente, 16% e 84% do cenário total. 

1,93 

5,39 

Público

Privado
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Figura 3 - Configuração do Ensino Superior Nacional entre Público e Privado em milhões de 

matrículas, 2013 

Fonte: (Sindata/Semesp, 2014) | Base: (Censo INEP, 2014) 

 

É importante analisar-se também a distribuição do Ensino Superior pelas regiões e 

pelos estados brasileiros. Percebe-se por meio dessa análise que há uma forte concentração 

na região Sudeste conforme demonstrado pela figura 4: 

 

 
Figura 4 – Distribuição das matrículas dos cursos presenciais por região, 2013 

Fonte: (Sindata/Semesp, 2014) | Base: (Censo INEP, 2014) 

 

Com a análise da figura 4, percebe-se uma clara predominância de matrículas em 

cursos de ensino superior presenciais na região sudeste (quase 50% das matrículas). O 

1,15 

6,17 
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47,20% 
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mesmo gráfico foi elaborado a seguir, na figura 5, com a intenção de mensurar como essa 

relação se daria no curso à distância, obtendo-se o seguinte resultado: 

 
Figura 5 - Distribuição das matrículas dos cursos à distância por região, 2013 

Fonte: (Sindata/Semesp, 2014) | Base: (Censo INEP, 2014) 

 

A partir do gráfico apresentado na figura 5, foi possível notar uma significativa 

queda na participação da região Sudeste, apesar dessa continuar sendo a região com maior 

representatividade. Contudo, as regiões Sul e Norte apresentam elevado aumento, 

ampliando suas respectivas representatividades. 

Desse modo, torna-se interessante analisar o real sentido das distribuições das 

matrículas do ensino superior de cursos presenciais e à distância. Para tanto, uma opção é 

analisar o número de habitantes de cada região, conforme disposto na figura 6, a seguir, e 

compará-lo com os dados apresentados nas figuras 4 e 5.  

37,00% 

20,30% 

19,70% 

10,50% 
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Sudeste

Nordeste
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Figura 6 – Comparação entre Número de Matrículas e de Habitantes por Região, 2013 

Fonte: elaboração própria | Base: (Censo INEP, 2014) e (IBGE, 2014) 

 

Dessa maneira, percebe-se que o destaque da região Sudeste pode ser considerado 

como condizente com sua maior população; contudo, é de fácil percepção que a região 

Nordeste possui uma representatividade de matrículas de ambos os cursos inferior ao que 

sua população indicaria, fenômeno contrário ocorre com a região Sul e em menor escala 

com a Centro Oeste. Por fim, destaca-se também a elevada representatividade do curso a 

distância na Região Norte brasileira, tal fato talvez possa ser explicado pelas dificuldades 

de mobilidade da região. 

Em seguida, torna-se interessante entender como as matrículas no ensino superior se 

comportam em âmbito estadual. Para isso, decidiu-se analisar a relação de habitantes por 

matrícula, isto é, cada matrícula realizada em uma IES, em 2013, corresponde a quantos 

habitantes daquele estado, conforme apresentado na figura 7: 

0,00%

5,00%

10,00%

15,00%

20,00%

25,00%

30,00%

35,00%

40,00%

45,00%

50,00%

Sudeste Nordeste Sul Centro Oeste Norte

Número de Habitantes Matrículas Cursos Presenciais

Matrículas Cursos à Distância



18 

 

 

 

 

 

Figura 7 – Número de Habitantes por Matrícula nos Estados, 2013 

Fonte: elaboração própria | Base: (Censo INEP, 2014) 

 

A figura 7 traz uma informação relevante, visto que, dos dez primeiros colocados, 

oito pertencem à região nordeste, o que demonstra que essa região possui um menor 

número relativo de matrículas do que as demais, isto é, oito dos dez estados do Nordeste 

possuem uma quantidade baixa de matrículas por habitantes, o que é condizente com o 

gráfico apresentado na figura 6, que demonstrava que essa região possuía uma 

representatividade de matrículas em nível nacional inferior ao esperado por sua dimensão 

populacional. 

Após a abordagem regional realizada acima, é interessante também visualizar esse 

problema pela perspectiva das cidades de interior em comparação com as capitais. 

Analisando apenas os setecentos municípios (seiscentos e setenta e três cidades do interior 

e vinte e sete capitais) presentes nos microdados apresentados no Censo da Educação 

Superior e divulgados pelo INEP, percebe-se que existem em média 29,89 Instituições de 

Ensino Superior por capital contra 2,21 IES em cidades do interior. De acordo com a figura 

8, essa relação é relevante mesmo observando números absolutos, já que, 35% das IES 

nacionais se encontram em alguma das vinte e sete capitais. 

 -

 10,00

 20,00

 30,00

 40,00

 50,00

 60,00

M
ar

an
h

ão

C
e

ar
á

P
e

rn
am

b
u

co

P
ar

á

B
ah

ia

A
la

go
as

P
ia

u
í

P
ar

aí
b

a

R
io

 G
ra

n
d

e
 d

o
 N

o
rt

e

R
io

 d
e 

Ja
n

ei
ro

A
m

az
o

n
as

Es
p

ír
it

o
 S

an
to

G
o

iá
s

M
in

as
 G

e
ra

is

Se
rg

ip
e

P
ar

an
á

R
o

n
d

ô
n

ia

Sã
o

 P
au

lo

R
io

 G
ra

n
d

e
 d

o
 S

u
l

A
m

ap
á

M
at

o
 G

ro
ss

o
 d

o
 S

u
l

A
cr

e

Sa
n

ta
 C

at
ar

in
a

M
at

o
 G

ro
ss

o

R
o

ra
im

a

To
ca

n
ti

n
s

D
is

tr
it

o
 F

e
d

e
ra

l



19 

 

 

 

 

 
Figura 8 – Proporção de IES nas capitais e nas cidades de interior, 2013 

Fonte: elaboração própria | Base: (Censo INEP, 2014) 

 

Além dos dados já apresentados e do gráfico apresentado na figura 8, é válido 

destacar que dentre os vinte municípios com maior número de Instituições de Ensino 

Superior, apenas um não é uma capital de estado, Campinas, que aparece na décima sexta 

colocação. 

É importante avaliar também um aspecto estrutural fundamental do ensino superior 

brasileiro antes de passar para a abordagem financeira. Esse ponto é a evasão escolar. O 

abandono do curso possui extrema relevância econômica e social, pois, em geral, representa 

uma vaga desperdiçada e um investimento sem retorno. A figura 9 demonstra que esse 

problema é mais significativo no estudo à distância do que nos cursos presenciais, além de 

possuir mais destaque nas instituições privadas do que nas públicas. 
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Figura 9 – Evasão escolar no ensino superior presencial e à distância, 2013 

Fonte: (Sindata/ Semesp, 2014) | Base: (RAIS, 2014) 

 

Por fim, é relevante compreender também os aspectos financeiros no ensino 

superior nacional. Conforme apresentado no anexo 1, ao todo esse setor envolve receitas 

em torno de trezentos e setenta bilhões de reais separadas em receitas próprias, 

transferências e outras formas de receitas, além de despesas de cerca de trezentos e trinta e 

cinco bilhões de reais dividas entre gastos com pessoal, principal despesa, correspondendo 

a 54% de todo gasto realizado pelas IES; com manutenção e custeio da IES; com 

investimentos ou despesas de capital; com pesquisa e desenvolvimento; fora outras 

despesas mais genéricas (MEC, 2014). 

Dentre os aspectos financeiros supracitados, é interessante analisar as despesas com 

Pesquisas e Desenvolvimento (P&D), visto que, esse tipo de despesa caracteriza um 

aspecto relevante de um dos objetivos das IES, a missão científica. Essas despesas somam 

em torno de vinte e um bilhões de reais, correspondendo a 12% dos gastos das IES. 

Nesse sentido, a tabela 1 ilustra como o gasto médio com P&D é maior em IES 

públicas do que nas privadas, tendo destaque as públicas federais. 
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Tabela 1 – Despesas Médias com Pesquisa e Desenvolvimento por tipo de IES, 2013 

 

Tipo de 

IES 

Despesas Médias 

com P&D 

Pública 

Federal 

                       

6,346,911  

Pública 

Estadual 

                       

2,439,064  

Privada 

com fins 

lucrativos 

                       

1,652,825  

Privada 

sem fins 

lucrativos 

                           

492,994  

Pública 

Municipal 

                             

47,060  

Fonte: (MEC, 2014) 

 

Contudo, analisando de forma absoluta esse tipo de despesa, conforme ilustrado na 

figura 10, percebe-se que o ensino privado ainda é responsável por uma parcela 

significativa de tais gastos. 
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Figura 10 – Despesas com P&D nas redes pública e privada em milhões de reais, 2013 

Fonte: elaboração própria | Base: (Censo INEP, 2014) 

 

Dentro do âmbito financeiro, é importante destacar o programa governamental do 

Fundo de Financiamento Estudantil (FIES) que tem como objetivo facilitar o ingresso de 

estudantes de baixa renda nas instituições de ensino superior privadas a partir de uma 

espécie de empréstimo público a juros baixos a ser pago no futuro pelos estudantes. Esse 

programa será mais profundamente analisado no Estudo de Caso, por isso, será nessa 

introdução apenas apresentada sua crescente relevância no cenário nacional por meio da 

evolução do número de contratos, conforme apresentado na figura 11: 

 
Figura 11 – Avanço de Contratos do FIES realizados no Brasil, 2010-2014 

Fonte: (Sindata/ Semesp, 2014) | Base: (Censo MEC, 2014) 
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Desse modo, percebe-se que o número de contratos realizados cresceu 863% de 

2010 até 2014, o que representa uma média anual de 82%. 

Por fim, para finalizar a compreensão geral do ensino superior brasileiro, é 

interessante entender o impacto econômico que essa formação provoca no indivíduo que a 

possui. Para isso, comparou-se, conforme ilustrado na figura 12, a remuneração média de 

indivíduos de diferentes graus de instrução. 

 

Figura 12 – Comparação da Remuneração Média de Indivíduos com diferentes graus de 

instrução, 2013 

Fonte: (Sindata/ Semesp, 2014) | Base: (RAIS, 2014) 

 

Dessa forma, percebe-se que o diploma de ensino superior provoca em média uma 

renda mensal 190% superior a do Ensino Médio e 240% a do Ensino Fundamental, o que 

justifica a importância e o destaque desse segmento da educação no desenvolvimento da 

sociedade brasileira. 

 

1.3 OBJETIVO 

 

O ensino superior é um direito de todo e qualquer indivíduo que deve ser garantido 

pelo estado. Contudo, no contexto brasileiro, a maioria das matrículas (74%) em 

faculdades, institutos e universidades é realizada em instituições privadas. Desse modo, o 

FIES, o PROUNI e os demais programas de financiamento público e facilitação do acesso 

ao ensino superior privado ganham grande importância e destaque no atual cenário 

nacional.  
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Nesse sentido, neste projeto, decidiu-se realizar um estudo de caso completo sobre 

um desses programas, tendo sido escolhido o FIES, devido à relevância política, econômica 

e social que ele tem recebido no passado recente e no atual momento do país. 

Nessa perspectiva, buscar-se-á compreender o contexto no qual o país se encontrava 

quando o programa foi criado e o cenário em que se situa atualmente, após os primeiros 

anos deste, permitindo a constatação de como se realizou a evolução do FIES no decorrer 

de sua duração, identificando e analisando criticamente os aspectos positivos e negativos 

que caracterizaram o programa. 

O objetivo do projeto é, portanto, realizar uma análise crítica completa a partir de 

um estudo de caso qualitativo e quantitativo do FIES, de modo a produzir um relatório final 

apontando os principais aspectos do programa e individualmente permitir que se decida 

sobre a eficácia econômica do FIES e a sua necessidade para o Brasil. 

Nesse sentido, não será apresentada apenas uma versão sobre o programa nem 

defendido um único ponto de vista. A ideia é exatamente o oposto. Buscar-se-á expor os 

prós e contras desse modelo de financiamento, apontando pontos positivos e deficitários. 

Desse modo, permitir-se-á, ao final, uma avaliação do FIES que possibilite a construção de 

sugestões de melhorias para a continuidade do programa ou de argumentos para sua 

extinção, sendo inclusive essa a principal recomendação para um estudo que vise 

complementar o presente, conforme será destacado na conclusão desse relatório. 
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2 REFERENCIAL TEÓRICO 

 

Por se tratar de um tema de grande relevância para a sociedade moderna, o 

financiamento do ensino superior público já foi abordado em diversos artigos e periódicos 

nacionais nos últimos anos. 

Carvalho (2006) realizou um estudo sobre as políticas educacionais planejadas e 

praticadas no Brasil desde o governo de Fernando Henrique Cardoso até o final do primeiro 

mandato do governo de Luiz Inácio Lula da Silva (1995-2006). Carvalho buscou entender o 

contexto que levou à revolução do ensino terciário brasileiro, abordando a mudança no 

papel governamental no financiamento e planejamento das instituições de ensino superior 

nacional. 

O mesmo autor aborda novamente o tema com ênfase nos dois mandatos do 

governo Lula (2003-2010). Carvalho busca descrever esse período de transformações do 

ensino superior brasileiro, apresentando dados financeiros e sociais que exemplificam a 

expansão ocorrida e de que maneira ela se deu. O autor aborda também as políticas 

educacionais públicas criadas ou expandidas durante o governo Lula, como, por exemplo, o 

Programa Universidade para todos (PROUNI) e o Financiamento ao Estudante do Ensino 

Superior (FIES), analisando matematicamente a evolução desses programas no decorrer 

desses oito anos. 

Pinto (2016) fez uma abordagem mais recente, com uma ênfase maior nos recursos 

públicos e em sua destinação para o ensino privado (infantil e superior). O autor analisou os 

diferentes mecanismos utilizados pelo governo, assim como seus valores, analisando a 

destinação direta de recursos, como ocorre com o Sistema S que abastece o Programa 

Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC); a renúncia fiscal 

utilizada no Programa Universidade para Todos (PROUNI); e, finalmente, os subsídios ao 

financiamento estudantil, caso estudado nesse projeto. 

O mesmo autor demonstra a partir de valores de repasses públicos e de número de 

contratos como a expansão do ensino privado a partir de financiamento público continuou 

de maneira acelerada também no primeiro mandato da presidente Dilma Rousseff, dando 

prosseguimento à política educacional implementada por seu antecessor. 
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Dias (2003) traz a discussão para uma perspectiva diferente, contudo, igualmente, 

importante, levantando a questão de como é possível manter a ideia de bem público apesar 

da comercialização do Ensino Superior. Esse ponto conceitual da discussão é interessante, 

pois aborda a importância da educação continuar como um direito de livre acesso dos 

indivíduos sem que para isso seja necessário frear a sua comercialização. 

O tema abordado pelo autor possui certa correlação com a visão defendida desde o 

governo Fernando Henrique Cardoso no Brasil e intensificada nas gestões petistas. Isso 

ocorre porque o governo brasileiro passou a adotar uma postura de apoio à comercialização 

do ensino superior, utilizando-a como meio de promoção educacional do próprio estado. O 

FIES, estudado nesse projeto, é um exemplo de políticas que nasceram e evoluíram 

defendendo essa linha de pensamento. 

Senhoras et al (2006) aborda de maneira interessante e complementar a análise 

realizada por Dias, essa perspectiva comercial do ensino superior, trazendo o lado 

estratégico da educação para a economia mundial e realizando um aprofundado estudo do 

setor privado de ensino superior brasileiro. Os autores buscam apresentar um ponto de vista 

econômico desse segmento a partir de relações de oferta e demanda e aspectos estruturais 

desse mercado, abordando a concorrência, barreiras à entrada e demais aspectos 

importantes para a estratégia das empresas do setor no início do século XXI.  

Entretanto, apesar de serem importantes os aspectos econômicos para as empresas 

atuantes no ensino superior brasileiro, a educação possui um importante viés social. Nesse 

sentido, esse aspecto foi a motivação principal das políticas sociais implementadas pelos 

últimos governos, conforme já mencionado nessa seção.  

Dessa maneira, diversos pesquisadores e estudiosos se concentraram também na 

população afetada por essas políticas sociais. Nesse sentido, Ristoff (2014) buscou estudar 

a transformação do perfil socioeconômico dos estudantes universitários após os programas 

e políticas educacionais desenvolvidos no governo Lula, que apesar de não ser o foco desse 

projeto é importante para se entender o aspecto social relacionado ao tema, já que, ele 

possui forte impacto nas decisões públicas e, consequentemente, nas avaliações e escolhas 

das políticas e condições de financiamento deste setor. 

Em seguida, compreendido todo aspecto socioeconômico por trás do financiamento 

público do ensino superior, é fundamental compreender também a construção quantitativa 
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desse tipo de política pública. Para isso, diversos estudiosos centralizaram suas atenções no 

custo que este setor possui e no retorno que ele de fato proporciona para a sociedade.  

Assim, Magalhães et al (2010) aborda esse ponto ao calcular o custo de um aluno 

médio de graduação da Universidade Federal de Viçosa (UFV). O autor não escolhe um 

curso específico e encontra, portanto, um resultado médio para o estudante de graduação da 

UFV. Essa abordagem permite compreender o custo de um estudante universitário genérico 

de uma instituição pública e, por isso, traz um ponto relevante de comparação com o 

financiamento público em instituições privadas. 

Ambas as maneiras envolvem custos para o estado, cabendo ao mesmo decidir 

como planejar suas políticas educacionais de maneira a equilibrar os benefícios e prejuízos 

de ambas as práticas, buscando tirar o máximo proveito de todas as alternativas. 

Gomes (1996) complementa este cálculo de custos com as chamadas despesas 

extras, sendo, portanto, interessante para garantir uma análise completa e coerente de forma 

a abordar todos os pontos necessários para a definição do custo de um estudante de 

graduação brasileiro. 

Geralmente, os estudos dão maior ênfase aos custos do ensino superior público, 

contudo, é importante compreender também os recursos envolvidos no mesmo. Fora os já 

mencionados recursos de repasses estatais e financiamentos públicos, há também a 

possibilidade de outros tipos de receita como destacado em Castro (2013), que trabalha a 

ideia de possíveis recursos adicionais que poderiam ser utilizados como forma de 

financiamento do setor, de modo a desonerar o governo federal e, consequentemente, os 

contribuintes. 

Esses recursos adicionais são condizentes com o novo conceito de financiamento do 

ensino superior público que tem sofrido impacto recente de uma tendência de redução do 

financiamento público e aumento da participação privada, conforme abordado por 

Sguissardi (2005) ao escrever sobre a existência dessa tendência de “redução permanente 

do financiamento estatal da educação superior pública, pelo estancamento de sua expansão, 

pelo congelamento salarial do staff universitário, pela perda de direitos trabalhistas, pela 

flexibilização dos contratos de trabalho, diferenciação institucional, diversificação de fontes 

de financiamento e pelo implemento das universidades de ensino ou neoprofissionais em 

detrimento das universidades de pesquisa.”. 
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Nesse sentido, percebe-se que o ensino superior, assim como, o seu financiamento 

tem sido tema de estudo e pesquisa de diversos indivíduos, havendo uma literatura vasta a 

ser analisada como embasamento teórico para o projeto descrito nesse relatório. 
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3 METODOLOGIA DA ANÁLISE 

 

O estudo de caso foi realizado pelos autores do projeto entre o início de abril de 

2016 e o final de agosto do mesmo ano. Esse período foi dividido em três partes principais: 

 Pesquisa bibliográfica; 

 Análise crítica e escrita preliminar; 

 Revisão e escrita final. 

A primeira parte foi pautada na leitura de artigos sobre o tema a partir das bases de 

textos acadêmicos da Scielo
1
 e do Scholar Google

2
. Buscou-se como palavras chave: ensino 

superior, financiamento, financiamento do ensino superior, FIES e Instituições de Ensino 

Superior. Essas pesquisas permitiram, conforme mencionado no Referencial Teórico, 

abordar cientificamente o tema, desde o conceito macro até o ponto específico a ser 

estudado. 

Na pesquisa científica, tentou-se focar em autores com número de citações elevado; 

entretanto, enfrentou-se problemas conforme o foco se aproximou do tema principal do 

projeto, o FIES. Isso ocorreu, pois esse programa público é recente e ganhou força apenas a 

partir de 2011, tendo seu maior impacto em 2014. Com isso, a ênfase que se busca pelos 

autores desse relatório apareceu em poucos artigos, que por serem mais recentes ainda 

possuíam poucas citações. 

Além da pesquisa científica, o estudo de caso exigiu a análise de dados públicos 

ligados ao FIES, com consultas ao site do programa
3
 e às informações disponíveis pelas 

principais empresas abertas do setor, Estácio e Kroton, principalmente. A partir dessas 

informações e de consultas menores a revistas, jornais e pessoas ligadas à área pôde-se 

construir um bom material para utilizar como base para o estudo em questão. 

Em seguida, iniciou-se a análise crítica feita pelos próprios autores a partir das 

informações coletadas sob a orientação do professor orientador quanto ao formato e roteiro 

a serem seguidos. Dessa maneira, desenvolveu-se algumas versões preliminares que foram 

sendo modificadas até a definição do formato e da estrutura final do projeto. 

                                                 
1
 http://www.scielo.br/ 

2
 https://scholar.google.com.br/ 

3
 http://sisfiesportal.mec.gov.br/ 
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Nesse momento, pôde-se, enfim, realizar a revisão final e a elaboração da última 

versão do relatório, respeitando toda orientação de formatação e estrutura presente nas 

normas institucionais da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ). 
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4 ESTUDO DE CASO 

 

4.1 DEFINIÇÃO E CONTEXTUALIZAÇÃO DO FIES 

 

O Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior (FIES) é um programa 

criado pelo Ministério da Educação com o objetivo de financiar a graduação de estudantes 

matriculados em cursos presenciais não gratuitos de ensino superior de acordo com a Lei 

10.260/2001. Esse financiamento prioriza cursos com avaliação elevada (notas quatro e 

cinco) no Sistema Nacional de Avaliação do Ensino Superior (SINAES). 

O programa veda a participação de estudantes com matrícula inativa e/ ou trancada; 

já beneficiados ou usuários de financiamento de mesmo tipo no passado; inadimplentes 

com o Programa de Crédito Educativo (PCE/CREDUC); com curso superior completo; 

beneficiários do Programa Universidade para Todos (PROUNI)
4
; com nota média do 

Exame Nacional do Ensino Médio (ENEM) inferior a quatrocentos e cinquenta pontos 

conforme será explicitado nas próximas subseções e/ou redação com nota zero. Além disso, 

o programa é exclusivo para estudantes com renda mensal considerada baixa, como 

também será detalhado de maneira mais clara no decorrer desse relatório. 

Em seguida, é importante entender o contexto socioeconômico vivido pelo país no 

momento de sua criação. O programa foi criado em 1999 durante o governo de Fernando 

Henrique Cardoso e ampliado durante os quatorze anos da gestão petista de Luís Inácio da 

Silva (Lula) e sua sucessora Dilma Rousseff.  

O Brasil enfrentava um período de juros elevados, sendo difícil para o cidadão 

planejar um financiamento de seus estudos universitários. Essa condição macroeconômica 

desfavorável somou-se à dificuldade de crédito para o perfil de indivíduo que buscava o 

ensino terciário, isto é, jovens desempregados ou com empregos de baixa renda que 

necessitam de um período de carência elevado, superior a cinco anos. 

Nesse contexto, o governo resolveu interceder fornecendo ele próprio esse 

financiamento em condições de juros e carência que tornavam viável ao estudante de baixa 

renda estudar nas instituições de ensino superior privadas. 

                                                 
4
 São vedados de maneira completa apenas os estudantes com 100% da mensalidade paga pelo PROUNI. 

Aqueles com 25% ou 50% ainda podem se submeter ao financiamento do restante por meio do FIES, desde 

que respeitem as demais regras do programa. Fonte: (INEP, 2016) 

https://pt.wikipedia.org/wiki/1999
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Fernando_Henrique_Cardoso
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
https://pt.wikipedia.org/wiki/Lu%C3%ADs_In%C3%A1cio_Lula_da_Silva
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O sucessor do programa Crédito Educativo (CREDUC, criado em 1976) começou 

com um alcance pequeno e ainda com condições consideradas desfavoráveis para as classes 

C e D. O problema é que se tratava de um financiamento arriscado e com índice elevado de 

inadimplência, o que afastava as instituições financeiras, as universidades privadas e o 

próprio governo, que preferiam mantê-lo em um nível controlado para reduzir o risco e o 

ônus do programa. 

Entretanto, no final do governo Lula, em 2010, o panorama foi modificado. Com 

essa situação econômica favorável e contando com boa popularidade, o presidente petista 

teve condição de ampliar o programa e reduzir a taxa de juros oferecida de 6,5% para 3,4% 

a.a. (abaixo da SELIC), contando ainda com carência de dezoito meses e período de 

amortização da dívida de três vezes a duração do curso mais doze meses. 

As condições se tornavam mais favoráveis e, de fato, ofereciam um crédito 

estudantil barato que permitia aos mais pobres aderirem ao programa e ingressarem nessas 

instituições de ensino superior privadas. Por outro lado, o governo passava a assumir 

praticamente sozinho um ônus elevado que tornava essa operação muito arriscada para o 

retorno esperado. 

Em 2010, aumentou-se também o prazo de pagamento para até três vezes o tempo 

do curso mais um ano. Nessas condições, o FIES se tornou cada vez mais popular, 

alcançando, em 2014, 26% dos estudantes matriculados nas instituições de ensino superior 

privadas, o que representava um gasto governamental de, aproximadamente, R$ 13 bilhões. 

Como as instituições privadas correspondem a 74% das matrículas em cursos de ensino 

superior brasileiros, pode-se dizer que em torno de 20% de todos os estudantes 

universitários nacionais eram usuários do FIES.  

Devido à forte crise enfrentada pelo Brasil no final do primeiro e início do segundo 

mandato de Dilma Rousseff, o programa enfrentou uma série de mudanças que, conforme 

será explicado nas próximas subseções, objetivou a redução da inadimplência e do risco do 

programa, assim como, a divisão do ônus do mesmo, antes exclusivo do governo. É, nesse 

contexto, em que o Brasil se encontra, em 2016, sendo, portanto, o ponto de partida para 

esse estudo de caso. 

 

https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cr%C3%A9dito_Educativo&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/1976
https://pt.wikipedia.org/wiki/Juros
https://pt.wikipedia.org/wiki/SELIC
https://pt.wikipedia.org/wiki/2010
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4.2 MOTIVAÇÃO PARA A CRIAÇÃO DO PROGRAMA 

 

Após a compreensão do que é o programa e em que contexto ele foi criado, é 

importante entender qual foi a motivação social que levou ao abandono do Crédito 

Educativo e ao início do FIES. A situação educacional do país era crítica e apesar do 

primeiro programa estar em pleno vigor, ele não tinha o êxito esperado. 

Nesse contexto, o Brasil mantinha o fraco retrospecto dos anos anteriores com 

baixos níveis de penetração e difusão do ensino superior quando comparado com outros 

países da América Latina. É verdade que houve uma série de avanços em importantes 

indicadores no início do século XXI, porém, eles ainda eram lentos e não apresentavam 

grande representatividade. 

Para ilustrar a situação crítica do país, em 2000, o índice GER, Taxa Bruta de 

Escolarização (Gross Enrollment Ratio em inglês), relacionado ao ensino superior 

apresentava um valor igual a aproximadamente 11% (Itaú, 2012), o que é considerado 

significativamente baixo. Depois da criação do FIES, a situação melhorou de maneira 

significativa, apresentando um aumento de 145% em 10 anos, alcançando a marca de 27% 

em 2010 (Itaú, 2012). 

Entretanto, apesar do crescimento com a primeira etapa do FIES, a situação ainda 

era desfavorável quando comparada aos demais países da América Latina e dos Estados 

Unidos, conforme pode ser observado na tabela 2. 

Tabela 2 – Índice GER e de ensino superior completo entre indivíduos com mais de 25 anos, 2008 

País GER 
Maiores de 25 anos com 

Ensino Superior Completo 

Estados Unidos 86% 39% 

Venezuela 78% 15% 

Argentina 69% Sem dados 

Chile 55% 21% 

Colômbia 37% 10% 

México 28% 15% 

Brasil 26% 10% 

Peru Sem dados 19% 
Fonte: (Itaú, 2012) | Base: (UNESCO, 2012) e (Itaú BBA, 2012) 

Percebe-se que o Brasil, mesmo depois da implementação do FIES, ainda 

apresentava, em 2008, uma situação de elevada criticidade com indicadores bem abaixo da 
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maioria dos seus principais vizinhos na América Latina, como, por exemplo, Venezuela, 

Argentina, Chile e etc.. A tabela 2 apresenta, ainda, outro importante indicador: a 

porcentagem de indivíduos com idade superior a 25 anos com nível de ensino superior 

completo. Nota-se, mais uma vez, que o Brasil apresenta um nível aquém do esperado, 

sendo novamente superado pelos demais países da América Latina. 

Um fator que pode explicar como o ensino superior nacional chegou a essa situação 

ruim é o fato de que até 1997, o sistema se limitava apenas às instituições públicas ou 

privadas sem fins lucrativos. Apenas nesse ano, com a criação da Lei das Diretrizes e Bases 

passou a ser permitido constituir uma instituição de ensino superior privada que vise o 

lucro. 

O reflexo dessa mudança foi impactante, apresentando um forte crescimento no 

número de matrículas em cursos de ensino superior e de universidades privadas. Pode-se 

perceber que a maior oferta de vagas no ensino superior foi fundamental para o aumento do 

GER, isto é, para o aumento do nível de escolarização do ensino superior brasileiro. A 

tabela 3 apresenta essa evolução, demonstrando que o número de matrículas em instituições 

privadas cresceu 299% no período de 13 anos analisados contra 116% no ensino público. 

Percebe-se que um dos motivos desse forte impacto é a Lei das Diretrizes e Bases, visto 

que, o número de instituições privadas cresceu 205%, valor muito superior ao aumento de 

32% do ensino público. 

 

Tabela 3 - Evolução no número de matrículas e de instituições públicas e privadas de 1997 - 2010 

  Número de Matrículas Número de Instituições 

  1997 2010 1997 2010 

Público 
      
759.182  

39% 
   
1.643.298  

26% 
        211  

23% 
        278  

12% 

Privado 
   
1.186.433  

61% 
   
4.736.001  

74% 
        689  

77% 
      2.100  

88% 

Total 
   
1.945.615    

   
6.379.299            900    2.378    

Fonte: (Itaú, 2012) | Base: (INEP, 2012) e (Itaú BBA, 2012) 

 

Dessa forma, percebe-se que o contexto em que o FIES foi criado era de baixo nível 

de matrículas no ensino superior o que levou o governo a estimular a oferta de vagas pelas 
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instituições privadas e, assim, foi necessário o desenvolvimento de um programa que 

permitisse à população de baixa renda financiar seus estudos nas universidades pagas. 

Contudo, apesar da oferta ter aumentado drasticamente e do número de matrículas 

ter acompanhado esse crescimento, a situação ainda era crítica e um novo problema surgiu. 

Conforme destacado na figura 13, a porcentagem de vagas preenchidas nas instituições de 

ensino superior privado passou a cair, ficando em um patamar inferior ao do fim do século 

passado. Isso ocorreu em função do crescimento da oferta ter ocorrido em um ritmo 

superior ao do aumento da demanda. 

 

 

Figura 13 - Evolução da proporção de vagas preenchidas no ensino superior privado brasileiro, 1992-

2013 

Fonte: (Tachibana et al, 2015) | Base: (INEP/ MEC, 2015) 
 

Nesse sentido, avaliou-se que o principal motivo para a demanda não acompanhar a 

oferta ainda era a questão financeira, tendo em vista que os cursos privados possuem valor 

médio de R$500 (Itaú, 2012), sendo, assim, próximo ao salário mínimo brasileiro da época. 

Dessa forma, percebeu-se a importância de aumentar e remodelar a oferta de financiamento 

do FIES e melhorar suas condições de pagamento de modo que ele pudesse ser ainda mais 

acessível às classes sociais mais humildes. Foi nesse contexto, portanto, que o FIES foi 

criado no primeiro momento e, em seguida, expandido em busca da oferta de um ensino 

superior acessível à população como um todo. 
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4.3 ESTRUTURA OPERACIONAL DO FIES 

 

Depois de contextualizar o cenário de criação do FIES e explicitar os motivos 

sociais que motivaram deu desenvolvimento e o conduziram aos moldes atuais, é preciso 

explicar como este programa funciona e quais são as interações existentes entre os 

envolvidos no mesmo.  

Os principais stakeholders deste projeto são o Governo, o Estudante e a Instituição 

de ensino superior privada. Estes agentes interagem entre si, como pode ser observado no 

exemplo hipotético elaborado de maneira simplificado e apresentado na figura 14: 

 

Figura 14 – Modelo Simplificado das interações entre os agentes 

Fonte: Elaboração Própria 

 

4.3.1 Interação Aluno-Empresa 

 

Esta relação se inicia com a validação dos documentos entregues pelo estudante, 

que é auditada pela Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA) da 

instituição de ensino. A CPSA é composta por cinco membros, sendo dois representantes 

da instituição de ensino, dois representantes da entidade máxima de representação 

estudantil dessa universidade e um representante do corpo docente. 

Em seguida, a relação se dá através da prestação de serviço por parte da mesma, isto 

é, por meio da função fundamental da universidade: fornecer as aulas e o ensino adequados; 

e acompanhar o desempenho acadêmico dos estudantes matriculados. 
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4.3.2 Interação Governo-Empresa 

 

O Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE), órgão do MEC 

responsável pelo FIES, paga as faculdades através dos Certificados Financeiros do Tesouro 

- Série E (CFT-E), título público federal remunerado pelo Índice de Preços de Mercado 

(IGP-M). Estes CFT-E vinculados ao FIES podem ser utilizados exclusivamente para 

quitação de tributos. Como o valor do certificado pode ser maior do que o débito com 

impostos, o governo recompra os títulos restantes e esse dinheiro é transferido para conta 

da faculdade.  

Além disso, desde os contratos iniciados em 2014, para que a entidade mantenedora 

de instituições de ensino possa vincular e ofertar seus cursos para o financiamento 

estudantil do FIES, esta deve aderir e contribuir ao Fundo de Garantia de Operações de 

Crédito Educativo (FGEDUC). A contribuição ocorre mensalmente para o fundo por meio 

do recolhimento da Comissão de Concessão de Garantia (CCG), cujo valor corresponde a 

6,25%, calculado sobre a parcela das operações de financiamento garantidas pelo 

FGEDUC. O valor da CCG será debitado dos encargos educacionais pagos pelo FNDE às 

entidades mantenedoras de instituição de ensino, conforme as disposições do Termo de 

Adesão entre as partes, e repassado ao FGEDUC. 

 

4.3.3 Interação Aluno-Governo 

 

O programa é desenhado de forma que se subsidie a educação de pessoas de baixa 

renda, no curto prazo, por meio de créditos a taxas inferiores às praticadas no mercado, 

porém, espera-se que esses créditos retornem através da contribuição que os usuários do 

programa serão capazes de realizar depois de formados, de modo a garantir a auto 

sustentabilidade do programa no longo prazo. 

Esta interação se inicia na inscrição do aluno no Sistema de Seleção do FIES, que 

disponibiliza os cursos, instituições e a quantidade de vagas disponíveis a serem 

selecionadas pelos candidatos, realizando, assim, uma pré-seleção desses, mediante a 

entrega dos documentos exigidos pelo programa. Em seguida, o estudante pré–selecionado 

deverá acessar o Sistema Informatizado do FIES (SisFIES) e efetivar sua inscrição, 
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informando os dados de financiamento a ser contratado. Após concluir sua inscrição no 

SisFIES, o usuário deverá validar suas informações na Comissão Permanente de 

Supervisão e Acompanhamento (CPSA).  A CPSA é o órgão responsável, na instituição de 

ensino, pela validação das informações prestadas pelo candidato no ato da inscrição, depois 

da qual, o estudante e, quando for necessário, seu fiador deverão comparecer a um agente 

financeiro do FIES para formalizar a contratação do financiamento. 

Para ter acesso ao financiamento é necessário que o estudante apresente um fiador à 

CPSA. A fiança pode ser feita de duas maneiras: convencional e solidária. 

A fiança convencional é aquela prestada por até dois fiadores cuja renda seja igual 

ao dobro do valor da mensalidade paga pelo estudante, considerados os descontos de 

pontualidade e de caráter coletivo oferecidos pela IES. 

A fiança solidária é composta por um grupo de fiadores que seja constituído na 

mesma agência do agente financeiro escolhido, por um grupo de três a cinco participantes. 

Os estudantes deverão obrigatoriamente ser da mesma IES e do mesmo local de oferta do 

curso, não poderão ser do mesmo grupo familiar e ficarão restritos a oferecer essa 

modalidade a apenas um grupo. 

Por força da adesão das entidades mantenedoras ao FIES e ao FGEDUC, os 

contratos formalizados a partir de 1º de fevereiro de 2014, garantidos por fiança 

convencional ou solidária, tem como garantia colateral o FGEDUC. Assim, em caso de 

inadimplemento das parcelas do financiamento, os fiadores e o FGEDUC serão chamados a 

honrarem a dívida inadimplida. 

No entanto, a garantia do FGEDUC, nestes casos, fica condicionada à 

disponibilidade de saldo deste Fundo, que será verificada a cada contratação inicial e 

renovação semestral. Desse modo, há a possibilidade de existirem semestres (e seus 

respectivos saldos devedores) que sejam garantidos, concomitantemente, pelo FGEDUC e 

pela Fiança, enquanto outros o sejam somente por Fiança Convencional.  

Depois de inscrito e do financiamento contratado, o aluno começa seus estudos e 

inicia o processo de pagamento do empréstimo. O processo completo do pagamento pode 

ser representado por três etapas subsequentes, sendo elas: a fase de utilização, a fase de 

carência e a fase de amortização.  
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A fase de utilização é o período compreendido entre o ingresso do estudante no 

FIES e o mês imediatamente anterior ao início da fase de carência. Ao longo deste período, 

o estudante financiado é obrigado a pagar trimestralmente os juros incidentes sobre o 

financiamento, limitados a R$ 50,00 por mês.  

Já a fase de carência é referente ao período compreendido entre o mês subsequente 

ao término da fase de utilização e o décimo nono mês imediatamente posterior à fase de 

utilização. Durante este período, o estudante financiado torna-se obrigado a pagar os 

mesmos juros previstos na fase anterior. 

E, por fim, a fase de amortização é o período iniciado no mês subsequente ao 

término da fase de carência. Nesta fase, o saldo devedor do financiamento é amortizado 

com base no valor apurado mediante a aplicação da Tabela Price, em parcelas mensais, 

iguais e sucessivas, pelo prazo de até três vezes o período de permanência do estudante na 

condição de financiado. 

 

4.4 COMPARAÇÃO ENTRE OS MODELOS ANTIGO E ATUAL 

 

4.4.1 Evolução do FIES 

 

O FIES foi criado em 1999, pelo governo do presidente Fernando Henrique 

Cardoso, para substituir o extinto CREDUC, um antigo programa que havia financiado 

estudantes do ensino superior desde 1975 e estava sofrendo com problemas de altos índices 

de inadimplência, observados em mais de 80% dos contratos (SEMESP, 2015). Este auxílio 

se dava através de créditos subsidiados, no entanto, sem a necessidade de um fiador na 

maioria dos casos. 

A ausência do fiador ou de qualquer outra garantia significativa em um cenário 

econômico inflacionário, que se viveu até o Plano Real, justificou boa parte deste nível de 

inadimplência e, consequentemente, o fracasso do programa. 

Assim, o FIES foi criado e moldado baseado na experiência que se teve com o 

modelo anterior, o CREDUC, levando-se em consideração os erros cometidos no mesmo, 

de forma a evitá-los para que não ameaçassem a sustentabilidade e a estabilidade do novo 

programa. É válido, portanto, citar duas principais diferenças entre os dois modelos: 
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i. A taxa de juros praticada no FIES é prefixada, atualmente em 6,5% a.a., 

implicando em um custo financeiro independente da inflação, enquanto que 

para o CREDUC (de 1991 em diante) tinha uma parcela prefixada de 6% a.a. 

somada à outra variável, de correção monetária, medida pela Taxa Referencial 

(TR), que durante o período hiperinflacionário superou o valor de 20% ao mês; 

ii. Nem todos os empréstimos concedidos pelo CREDUC requeriam fiador, o que 

aumentava o risco de inadimplência substancialmente. 

Estes dois pontos combinados sugerem que o programa antigo era mais suscetível a 

ciclos financeiros e econômicos, o que, provavelmente, explica o alto índice de 

inadimplência observado ao longo de sua vigência. 

O FIES, por sua vez, é, a princípio, mais restritivo, financiando no máximo 70% dos 

encargos educacionais, sendo exclusivo para cursos de graduação e apresentando prazo de 

amortização da dívida imediatamente subsequente à conclusão do curso. Contudo, em 

seguida, o programa sofreu duas grandes reformas estruturais, a primeira em 2007 e a 

segunda em 2010, com o intuito de aumentar a visibilidade e a atratividade na perspectiva 

do estudante, o que houve o êxito esperado, principalmente, depois da mudança de 2010 

quando se observou uma aceleração no número de alunos financiados pelo FIES, como 

pode ser visto na figura 15. 

 

Figura 15 – Evolução do FIES, 2004-2016E 

Fonte: (FNDE, 2015) 
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Essas mudanças trouxeram condições extremamente flexíveis e favoráveis aos 

estudantes conforme pode ser observado pelos seguintes fatores: 

i. Taxa de juros prefixados passou a ser de 3,4%a.a., com nenhuma amortização 

durante o período de utilização e com pagamento de juros limitados a R$ 150 

por trimestre até o início do período de amortização; 

ii. Período de carência passou para 18 meses; 

iii. Período de amortização para 3 (três) vezes o período de duração regular do 

curso acrescido de 12 meses. Assim, o período de amortização começaria 

somente depois de sessenta e seis meses da assinatura do contrato; 

iv. O percentual de financiamento foi elevado, podendo chegar a até 100% do 

valor do curso. 

É válida a lembrança também de que o Fundo Nacional de Desenvolvimento da 

Educação (FNDE) passou a se constituir como Agente Operador do Programa para 

contratos formalizados a partir de 2010. 

Estas mudanças vigoraram até o terceiro trimestre de 2015, quando devido ao 

contexto fiscal deteriorado e à situação econômica delicada foi necessário realizar uma 

série de alterações, que tornaram esse financiamento mais restrito. 

 

4.4.2 Contexto da Mudança 

 

O segundo mandato da presidente Dilma Rousseff foi marcado pelo quadro de 

deterioração das contas públicas e de recessão econômica. Em busca da conquista da 

reeleição, iniciou-se, em 2014, uma política fortemente populista e altamente dispendiosa 

sob a perspectiva fiscal. Além disso, utilizou-se, comprovadamente, de mecanismos para 

tentar omitir os resultados primários reais do governo central – diferença negativa entre 

receitas e despesas não financeiras do governo – através das chamadas “pedaladas fiscais” 

– termo utilizado para descrever os atrasos de repasses do Tesouro Nacional aos bancos 

públicos pela execução de despesas do governo – e de contabilidade criativa. Este cenário 

evoluiu desde o ano da eleição de 2014, culminando no déficit primário de R$115 bilhões 

em 2015 (Boletim Focus, 2016), quando parte das “pedaladas fiscais” foram quitadas. Este 
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resultado foi o pior observado desde o início da série histórica, em 1997, como pode ser 

observado na figura 16: 

 

Figura 16 - Série histórica do resultado primário nacional, 1997-2019E 

Fonte: (Banco Central, 2015) 

 

Utilizando as metas fiscais previstas para o período entre 2016 e 2019, estabelecidas 

pelo governo, e a média das expectativas de economistas de diversas instituições 

financeiras para uma economia recessiva ainda para 2016, 3,23% a.a. (Boletim Focus, 

2016), e uma recuperação, vindo de uma base reprimida, para 2017, 1,10% a.a. (Boletim 

Focus, 2016), observada em 05/08/2016, pode-se perceber que a herança deixada pelo 

governo Dilma repercutirá com intensidade ainda maior nos próximos anos, zerando o 

resultado primário somente em 2019. 

Diante deste quadro, foi necessário repensar e remodelar muitos dos gastos do 

governo para que as contas públicas retornassem ao estado normal e para que as leis de 

Responsabilidade Fiscal e de Diretrizes Orçamentárias voltassem a ser respeitadas.  

Nesse sentido, ainda no governo da presidente Dilma Rousseff, o então ministro 

Joaquim Levy buscou, no curto prazo, eliminar gastos governamentais considerados 

discricionários, fazendo parte deste grupo, por exemplo, o FIES, o Minha Casa Minha 
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Vida, etc. Além disso, procurou-se também tramitar no Legislativo leis que pudessem 

reformular gastos tidos como obrigatórios, como a Previdência Social (aposentadorias). 

Como parte desse pacote de mudanças iniciadas no segundo semestre de 2015, o 

FIES mudou suas regras, tornando-as mais restritivas, conforme será abordado na próxima 

subseção. 

 

4.4.3 Novas Regras 

 

Como as mudanças realizadas foram numerosas, torna-se fundamental abordá-las de 

maneira organizada em uma subseção específica conforme será realizado nesse momento. 

Antes, porém, é importante a lembrança de que essas novas regras só se aplicam as novas 

contratações, logo os financiamentos firmados anteriormente manterão as regras que 

vigoravam nos seus editais. Dessa maneira, buscou-se por meio das tabelas 4 e 5 enumerar 

os principais tópicos dessas regras e a evolução dos mesmos do antigo para o novo modelo 

com as respectivas justificativas para as mudanças observadas. Para isso, foram definidos 

três cenários distintos, o primeiro do antigo FIES, abrangendo o período de 1999 até 2009; 

o segundo com a fase áurea do programa, comportando desde o ano de 2010 até o pico do 

número de contratos em 2014; por fim, o último cenário trata o momento atual iniciado em 

2015 e ainda em andamento. 
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Tabela 4 – Evolução das Principais Regras do FIES ao longo do tempo, 1999-2016 

  

Tópico 
Modelo Antigo Modelo Novo 

De 1999 até 2009 De 2010 a 2014 De 2015 até momento atual 

TAXA DE JUROS 

Antes, até outubro de 2006, eram 
de 9%. Depois, até agosto de 
2009, passou a ficar entre 3,5% e 
6,5%. 

De março de 2010 até o fim de 
2014, os juros foram de 3,4% ao 
ano. 

6,5% ao ano 

PERÍODO DE 
CARÊNCIA 

Até o fim de 2007 não havia 
carência e depois passou a ser de 
6 meses até maio de 2009 

18 meses 18 meses 

TETO DA RENDA 
FAMILIAR 

Não eram excludentes nem 
classificatórios. Contudo, 
estudantes de menor renda tinham 
prioridade no financiamento 

Renda familiar bruta de até 20 
salários mínimos. 

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

PAGAMENTO 
ANTES DO 
PERÍODO DE 
AMORTIZAÇÃO 

R$50 por trimestre devido aos 
juros do empréstimo 

R$150 por trimestre devido aos 
juros do empréstimo 

R$150 por trimestre devido aos juros do 
empréstimo 

PRIORIDADE 
POR CURSO 

Apesar de não possuírem 
prioridade, licenciatura, pedagogia 
e área tecnológica tinham taxa de 
juros mais baixa (3,5% a.a) 

Não havia definição de critério. 
As áreas de engenharias, formação de 
professores (licenciaturas, pedagogia ou 
normal superior) e saúde são prioritárias. 

PRIORIDADE 
SINAES 

MEC exigia avaliação positiva no 
SINAES, porém, sem foco em uma 
nota específica 

MEC exigia avaliação positiva no 
SINAES, porém, sem foco em uma 
nota específica 

Foco serão os cursos com notas 5 e 4 no 
SINAES 

PRIORIDADE 
REGIONAL 

Não havia recorte de prioridade 
para regiões ou estados. 

Não havia recorte de prioridade 
para regiões ou estados. 

Será priorizado o atendimento de alunos 
matriculados em cursos nas regiões Norte, 
Nordeste e Centro-Oeste (excluindo Distrito 
Federal). 

PRAZO PARA 
PAGAMENTO 

Duas vezes o tempo de duração 
do curso 

Três vezes a duração do curso 
mais 12 meses 

Três vezes a duração do curso 

DESCONTOS 
NAS 
MENSALIDADES 

Estudante pagava a mensalidade 
mais barata cobrada na instituição 
pelo curso. 

Estudante pagava a mensalidade 
mais barata cobrada na instituição 
pelo curso. 

Instituições participantes vão oferecer um 
desconto de 5% sobre a mensalidade para 
os estudantes com contrato do FIES. 

NOTAS MÍNIMAS 
NO ENEM 

Única exigência era ter prestado o 
exame. 

Única exigência era ter prestado o 
exame. 

Alunos precisam de 450 pontos na média do 
Exame Nacional de Ensino Médio (Enem) e 
nota diferente de zero na redação. 

CRITÉRIOS DE 
DESEMPATE 
DAS NOTAS 
ENEM 

Única exigência era ter prestado o 
exame. 

Única exigência era ter prestado o 
exame. 

I - maior nota na redação; II - maior nota na 
prova de Linguagens, Códigos e suas 
Tecnologias; III - maior nota na prova de 
Matemática e suas Tecnologias; IV - maior 
nota na prova de Ciências da Natureza e 
suas Tecnologias; e V - maior nota na prova 
de Ciências Humanas e suas Tecnologias. 

NÚMERO DE 
BENEFICIÁRIOS 

600 mil 1,9 milhões Aprox. 700 mil 

GASTOS 
FEDERAIS 

R$4,5 bilhões Aprox. R$60 bilhões Aprox. R$33 bilhões (previsão) 

FINANCIAMENTO 
MÁXIMO 

Até 2001 era de 70%, mas depois 
passou a ser de 100% 

100% 100% 

Fonte: (MEC, 2016). 



45 

 

 

 

 

Tabela 5 – Evolução do número de beneficiários e dos gastos do FIES ao longo do tempo, 1999-2016 

 

Tópico 
Modelo Antigo Modelo Novo 

De 1999 até 2009 De 2010 a 2014 De 2015 até atual momento 

NÚMERO DE 

BENEFICIÁRIOS 
600 mil 1,9 milhões Aprox. 700 mil 

GASTOS 

FEDERAIS 
R$4,5 bilhões Aprox. R$60 bilhões Aprox. R$33 bilhões (previsão) 

Fonte: (MEC, 2016). 

 

4.4.4 Simulação do Saldo Devedor 

 

Depois da compreensão da evolução do FIES ao longo do tempo e da compreensão 

de suas regras principais, é importante entender, como isso, ocorreu na prática. Para tanto, 

será realizada uma análise da sensibilidade do saldo devedor final do aluno, durante a 

evolução do programa, dividindo seu período de existência em quatro fases:  

1. 2001 – 2006: Primeira parte da fase inicial do programa sem carência, com 

período de amortização igual a duas vezes a duração do curso, juros de 9% a.a. 

e limite de trimestralidade de R$50; 

2. 2008 – 2009: Segunda parte da fase inicial do programa com carência de 6 

meses, período de amortização igual a duas vezes a duração do curso, juros de 

6,5% a.a. e limite de trimestralidade de R$50;  

3. 2010 – 2014: Período áureo do programa com carência de 18 meses, período de 

amortização igual a três vezes a duração do curso mais 12 meses, juros de 3,4% 

a.a. e limite de trimestralidade de R$150; 

4. 2015 – : Atual momento do programa com carência de 18 meses, período de 

amortização igual a três vezes a duração do curso, juros de 6,5% a.a. e limite de 

trimestralidade de R$150; 

A análise foi iniciada pelo ano de 2001, pois esse representa o início do FIES da 

forma que ele é praticado até hoje, com limite máximo de financiamento de 100% e um 

apelo mais social. Além disso, é preciso deixar claro que esta simulação possui caráter 

meramente ilustrativo e tem por objetivo chegar a valores aproximados sobre a dívida 

futura do estudante, bem como sobre o montante de recursos a serem despendidos 

mensalmente para quitá-la. Por fim, comparar os saldos devedores para as quatro fases do 
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programa de modo a analisar as variações provocadas pela flexibilização das condições no 

início de sua aplicação até o aumento da rigidez no atual momento. 

Nesse sentido, para que possam ser calculados os valores das prestações futuras, 

devem ser considerados de forma prévia alguns parâmetros relacionados ao curso escolhido 

pelo estudante que, nessa simulação, serão definidos como premissas idênticas para os 

quatro cenários. 

Desse modo, foram considerados os seguintes valores de premissa:  

 Duração de quatro anos (oito semestres); 

 Mensalidade de R$1.000,00; 

 Percentual de financiamento dos encargos educacionais de 100% 

Nesse último ponto, é importante destacar que esse valor deve ser inferior ao 

percentual máximo de financiamento pelo FIES, que é definido de acordo com o 

comprometimento da renda familiar mensal bruta per capita do estudante calculada pela 

seguinte fórmula: 

  [  
(  
       )

 
]      

Onde, 

  = percentual máximo de financiamento do valor do curso; 

  
 = percentual de comprometimento marginal de renda; 

   = renda familiar mensal bruta per capita, em reais; 

   = parcela a deduzir por faixa de renda familiar mensal bruta per capita; 

  = valor do encargo educacional cobrado pela instituição de ensino, em reais; 

 

O percentual de comprometimento da renda, por sua vez, é obtido dividindo-se o 

valor da mensalidade pela renda familiar mensal bruta per capita, e multiplicando o 

resultado por 100. 

Consideradas as premissas acima mencionadas, obteve-se os seguintes resultados: 

 
Tabela 6 - Resultados da Simulação da Evolução do Saldo Devedor do FIES, 2001-2016 

 

 

Saldo Devedor 
Variação 

Anterior 

Variação 

Acumulada 

2001-2006     R$ 56.200  - - 

2008-2009     R$ 55.198  -1,8% -1,8% 

2010-2014     R$ 50.871  -7,8% -9,5% 

2015 -      R$ 56.283  10,6% 0,1% 
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Fonte: Elaboração Própria 

 
Figura 17 - Evolução do Saldo Devedor do FIES, 1999-2016 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Conforme pode ser analisado nas quatro simulações realizadas presentes no 

apêndice 1, percebe-se que o programa foi sendo flexibilizado até o ano de 2014, com 

redução do saldo devedor e da parcela máxima a serem pagos e com o aumento do prazo de 

quitação da dívida. 

O terceiro cenário (2010 – 2014) merece especial atenção, pois, como pode ser 

percebido pela tabela 7, ele apresenta as melhores condições para os estudantes. Esse 

resultado já era esperado, tendo em vista que esse foi o período áureo do programa, no qual 

o governo ampliou os investimentos e buscou torná-lo ainda mais popular.  

 

Tabela 7 - Comparação entre os resultados dos quatro cenários analisados, 1999-2016 

 

 

Saldo Devedor Parcela Máxima Duração (meses) 

2001- 2006 R$ 56.200  R$ 813  144 

2008- 2009 R$ 55.198  R$ 734  150 

2010- 2014 R$ 50.871  R$ 403  222 

2015 -  R$ 56.283  R$ 558  210 
Fonte: Elaboração Própria 

 

Como já foi discutido nesse mesmo relatório em seções anteriores, essas medidas do 

governo tiveram êxito na atração de maior público para o programa, sendo esse o período 

de maior crescimento no número de contratos, tendo o pico exatamente no ano de 2014. 

Contudo, conforme se pode notar pela tabela 7, o quarto cenário (2015 - ) apresenta 

um aumento na rigidez do programa, o que demonstra que apesar de ter alcançado os 

 R$ 48.000

 R$ 49.000

 R$ 50.000

 R$ 51.000

 R$ 52.000

 R$ 53.000

 R$ 54.000

 R$ 55.000

 R$ 56.000

 R$ 57.000

1999 - 2006 2008 - 2009 2010 - 2014 2015 -
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objetivos esperados pelo governo o terceiro cenário não foi considerado sustentável, 

exigindo uma modificação do mesmo pelos representantes do estado. 

Dessa maneira, depois de se compreender o funcionamento, as regras e contexto de 

criação do FIES, pode-se iniciar o processo de análise crítica com a identificação e 

descrição dos aspectos positivos do programa, conforme será realizado a seguir. 

 

4.5 ASPECTOS POSITIVOS 

 

4.5.1 Democratização do Ensino Superior 

 

Em um país onde o custo financeiro é tão elevado, como o Brasil, muitas vezes 

torna-se proibitivo a um jovem de baixa renda tomar crédito para financiar sua educação 

em instituições privadas. Os juros elevados e o perfil social nada atrativo para as 

instituições financeiras, isto é, jovens sem empregos ou com empregos de salários 

pequenos, necessitariam de empréstimos elevados a serem pagos em parcelas iniciais muito 

pequenas, contando com significativo período de carência. 

Percebe-se que apesar de constituir um perfil comum e altamente representativo na 

população brasileira, ele é um forte dificultador para a obtenção de crédito, elemento 

essencial para a maioria desses jovens conseguir acessar ao ensino superior, dado que a 

maioria das vagas, conforme já discutido, pertencem ao setor privado. 

Dessa maneira, fez-se necessário subsidiar os estudos dessa parcela da população a 

fim de facilitar o acesso ao ensino superior. Com isso, o FIES passou a exercer um papel 

fundamental, como um mecanismo “democratizador” do ensino superior brasileiro. 

 

4.5.2 Melhor Alocação de Capital 

 

O FIES é uma ótima alternativa para usar a parcela do orçamento fiscal destinada à 

educação de forma eficiente e distribuída para toda população. Para fomentar e 

democratizar a educação, o governo pode atuar de duas maneiras. A primeira seria 

expandindo universidades públicas federais ou então criando novas unidades. Isto implica 

em vultuosos investimentos iniciais e obras que poderiam se estender em mais de um 
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mandato presidencial e, além disso, estas medidas atenderiam, em grande parte, somente a 

demanda da região em que a universidade se localiza. E, depois de criada uma nova 

universidade, esta precisará ser mantida e fiscalizada para que possa cumprir seu papel de 

prover educação de boa qualidade para a população gratuitamente. A segunda seria 

distribuindo crédito para a parcela da população, que atende os requisitos do programa, em 

todo território nacional, e de forma que eles tenham liberdade de escolher na ampla oferta 

de universidades pertencentes à iniciativa privada onde realizarão a sua formação superior. 

Com isso, ao invés de atender uma pequena parcela da população de forma regionalizada, 

como realizado na primeira medida, aumenta-se o escopo da solução para todo o país de 

maneira ampla e socialmente abrangente. 

 

4.5.3 Investimento com Retorno Financeiro Direto 

 

O financiamento público, conforme apresentado por Pinto (2016), na página 136, 

pode ser realizado por meio de três mecanismos principais: destinação direta de recursos, 

renúncia fiscal e subsídios ao financiamento estudantil. Nesse sentido, o terceiro 

mecanismo, que é o adotado no caso do FIES, possui uma clara diferença perante os 

demais: há um retorno financeiro direto. 

A destinação direta de recursos ocorre com repasse estatal direto para as pessoas 

jurídicas ou físicas merecedoras em troca de um serviço ou produto; entretanto, sem a 

promessa de retorno do dinheiro investido. Dessa maneira, quando o governo, independente 

da instância (municipal, estadual ou federal), realiza um repasse direto de recurso, ele não 

objetiva um retorno em dinheiro igual ou superior ao montante oferecido, mas um serviço 

ou produto voltado à sociedade com a comprovação efetiva do destino do repasse 

fornecido.  

A renúncia fiscal, por sua vez, envolve a renúncia governamental de parte da 

receita, que o Estado receberia em forma de impostos em troca de algum serviço ou produto 

com importância para a sociedade. Pinto (2016) menciona como exemplo, o PROUNI no 

qual as instituições privadas que recebem alunos credenciados ao programa recolhem 

menos impostos para o governo reduzindo parte de seus custos, em vez de aumentar suas 

receitas. Percebe-se que para as empresas, o efeito é interessante porque apesar de 
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faturarem menos, elas reduzem seus gastos. Para o governo é positivo também, pois as 

universidades cumprem um papel que seria do estado de fornecer educação e, assim, há 

uma redução dos gastos públicos em compensação à queda na arrecadação. 

Dessa maneira, percebe-se que em ambos os casos, o governo não recebe dinheiro 

em retorno ao investimento feito, havendo, portanto, retornos qualitativos em forma de 

benefícios para a sociedade. Todavia, com o financiamento estudantil, o processo é 

diferente, pois o governo empresta a juros baixos para os estudantes que aderem ao 

programa, por sua vez, esses são obrigados a pagar por esses empréstimos após o período 

de carência, retornando o investimento realizado pelo governo. 

Assim, trata-se de um mecanismo de repasse estatal diferenciado, visto que, além do 

retorno para sociedade em forma de benefícios para a população, como a ampliação do 

acesso ao ensino superior e a qualificação da mão-de-obra, por exemplo, há também o 

retorno financeiro do dinheiro investido com os respectivos juros somados. 

Além disso, esse mecanismo apresenta um aspecto relevante em comparação com as 

universidades públicas, visto que, o dinheiro investido pelo governo nas instituições de 

ensino superior estaduais e federais espalhadas pelo Brasil tem caráter de destinação direta, 

apresentando apenas retorno qualitativo à comunidade. 

É importante destacar que esse foi considerado como um ponto positivo do FIES, 

pois, quando comparado aos demais mecanismos de investimento público, ele apresenta 

retorno qualitativo semelhante, sendo o retorno financeiro um adicional. Logo, conforme 

será mencionado com mais detalhes na subseção de aspectos negativos, sabe-se que há a 

desvantagem desse mecanismo perante a renúncia fiscal, pois, ele exige o gasto do governo, 

isto é, o governo precisa realizar a despesa para começar a receber efetivamente o montante 

investido, apenas depois de ocorrido todo curso e o período de carência. Dessa forma, é um 

retorno de longo prazo com o risco de inadimplência. 

 

4.5.4 Desenvolvimento do Setor de Educação Brasileiro 

 

Outro aspecto positivo que o FIES proporcionou foi o desenvolvimento e a 

expansão das empresas de educação brasileiras. A fim de demonstrar e quantificar essa 

evolução pode-se analisar o Market Cap das principais empresas desse setor em todo 
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mundo, de modo a observar a posição das companhias nacionais em comparação às 

estrangeiras. 

Antes é válido conceituar Market Cap. Esse termo é muito utilizado no segmento 

financeiro e vem da expressão, em inglês, Market Capitalization, sendo traduzido como 

capitalização de mercado ou valor de mercado, em português, apesar de o termo Market 

Cap ser mais utilizado (Investopedia, 2016). 

Market Cap é definido como o valor de mercado total das ações em circulação de 

uma companhia. Usualmente, ele é calculado por meio da multiplicação da quantidade de 

ações em circulação da companhia pelo preço de mercado de uma ação individual. A 

comunidade financeira utiliza esse cálculo para determinar o tamanho de uma empresa em 

oposição à utilização de seu faturamento ou de total de ativos (Investopedia, 2016). 

Analisou-se então os valores do Market Cap das principais companhias abertas do 

setor mundialmente para os anos de 2013 e 2016, chegando-se às figuras 18 e 19: 

 
Figura 18 - Market Cap das principais empresas abertas do setor de educação no mundo em bilhões de 

dólares, 2013 

Fonte: (Bloomberg, 2013) 
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Figura 19- Market Cap das principais empresas abertas do setor de educação no mundo em bilhões de 

dólares, 2016 

Fonte: (CM Consultoria/ O Globo, 2016) 

 

A figura 18 demonstra, claramente, que o Brasil assumiu um papel de protagonista 

no cenário mundial, colocando, em 2013, três empresas entre as dez principais e tendo a 

líder do setor com quase o dobro de valor comparado com a segunda colocada. O resultado 

de destaque é ainda mais especial quando se recorda que o Brasil não é considerado um 

país convidativo para os investidores, sendo, dificilmente, destaque nesse tipo de índice. 

É importante lembrar que o gráfico da figura 18 foi elaborado com dados coletados 

logo após a fusão entre Kroton e Anhanguera, tendo somado os valores das duas empresas 

(US$ 3,4 bilhões da Kroton e US$ 2,5 bilhões da Anhanguera). Dessa forma, percebe-se 

que a fusão foi entre a líder do setor e a terceira colocada, justificando a liderança isolada 

da empresa resultante desse processo. 

A figura 19, por sua vez, demonstra que o protagonismo brasileiro se mantém até o 

presente momento com quatro empresas entre as dez principais do setor mundial, sendo 

agora a líder ainda mais discrepante do restante, com valor quase três vezes maior do que a 

segunda colocada. Salienta-se que a fusão entre Kroton e Estácio já foi considerada para 

essa análise. 
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Assim, a análise do Market Cap demonstra que as empresas brasileiras desse setor 

estão em destaque no mercado internacional, mas não relaciona esse aspecto com o FIES. 

Nesse sentido, uma análise ainda mais interessante é a da valorização das ações das 

principais empresas nacionais desse setor. Conforme pode ser observado na figura 20, as 

ações da maioria das empresas desse segmento sofreu grande valorização desde janeiro de 

2011, ano da mudança do novo FIES, até junho de 2015, contrapondo com o período de 

crise econômica que afligia o Brasil, como pode ser observado pela forte queda no índice 

IBOVESPA. 

 
Figura 20 - Valorização das ações das principais empresas nacionais do setor da educação, 2011-2015 

Fonte: APLIGRAF, 2015 

 

Recorda-se também que, em 2010, conforme mencionado anteriormente, houve as 

principais mudanças que popularizaram o FIES no último ano de mandato do governo Lula, 

o que provocou o crescimento da participação de usuários do programa dentre os 

matriculados nos cursos de graduação nas principais instituições de ensino superior privado 

do país. Destaca-se, ainda, que essa participação atingiu o ápice em 2014 quando, conforme 

observado na figura 21, as empresas do setor possuíam uma parte significativa de suas 

receitas atreladas ao programa. 
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Figura 21 - Participação de usuários do FIES no quadro de alunos das principais empresas do setor de 

educação brasileiro, 2015 

Fonte: (Giardino, 2015) | Base: (INEP/MEC, Relatórios das empresas e Santander, 2015) 

 

A Kroton, que, na figura 20, apresenta a maior valorização dentre as principais 

empresas é também a mais dependente do FIES, o que ressalta ainda mais a forte correlação 

entre o crescimento do valor dessas companhias e o aumento da participação do programa 

no quadro de alunos de graduação dessas instituições de ensino. Tal fato pode ser 

justificado pelo ticket médio de um aluno com contrato do FIES ser superior ao do 

estudante comum, conforme será melhor analisado em uma subseção posterior. 

Outra possível explicação para esse fenômeno se dá pelo planejamento 

governamental transmitir maior segurança para as instituições aumentarem o seu quadro de 

alunos. Isso ocorre, pois as universidades privadas passaram a ter uma demanda 

significativa de estudantes com capacidade comprovada de honrar seus compromissos, já 

que, o governo é o responsável por pagar às universidades e, com isso, garante um selo de 

“bom pagador”. 

Desse modo, o FIES vem modificando a partir de 2010, o setor de educação 

brasileiro, permitindo um forte aumento na rentabilidade e no valor de mercado das 

empresas dessa área. Isso, além de ser importante por consolidar empresas brasileiras no 

cenário competitivo mundial e aumentar a arrecadação de impostos do setor, também 

amplia e desenvolve esse mercado, criando novos empregos direta e indiretamente. 

O desenvolvimento do setor educacional, portanto, possui também um viés 

econômico a ser acrescentado ao já destacado viés social. Quando o número de alunos 
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aumenta, a indústria de material escolar cresce junto, a de livros também, assim como, 

muitos outros setores dependentes do segmento principal. Dessa forma, pode-se dizer que o 

FIES promoveu o desenvolvimento de diversos setores da economia, gerando mais 

empregos, aumentando a arrecadação de impostos e desenvolvendo a economia local, 

regional e de todo país. 

 

4.5.5 Política Pública Superavitária 

 

Para analisar a importância do programa, além de entender o seu custo, que será 

abordado mais detalhadamente na seção 4.6.2, é preciso avaliar o seu impacto esperado na 

economia. Esta análise deve se pautar sobre dois aspectos: da produtividade e do impacto 

fiscal. 

O objetivo fundamental do FIES, como mencionado anteriormente, é de prover o 

acesso de um contingente maior ao Ensino Superior. Dessa forma, é válido analisar o 

retorno esperado de um investimento realizado à educação sobre a economia. Segundo os 

dados do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (IPEA), estima-se que R$ 1,00 

investido em educação é capaz de gerar, em média, um retorno de R$ 1,85 para o PIB 

(IPEA, 2011). Este retorno se dá através da melhora na produtividade dos cidadãos, 

gerando um ciclo virtuoso, onde há aumento na quantidade produzida por cada unidade de 

trabalho. Este evento proporciona resultados mais positivos para as empresas que, por sua 

vez, passam a remunerar melhor em função do aumento de produtividade. 

SCHULTZ (1961) e BECKER (1993) tratam da importância da educação no 

aumento da produtividade, via mudança tecnológica, com o consequente aumento das taxas 

de crescimento econômico e elevação dos rendimentos individuais. Introduzem o conceito 

de spillover
5
 educacional: uma economia com maiores índices educacionais é capaz, 

através do conhecimento acumulado, de promover incrementos tecnológicos significativos 

na produção. O aprendizado e a geração de tecnologias dependem intrinsicamente de um 

determinado background 
6
educacional. 

                                                 
5
 Spillover - efeito de transbordamento 

6
 Background – Plano de fundo ou base 
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Dito isto, pode-se perceber que um dos principais motores do crescimento 

econômico é a produtividade do trabalho. Vale mencionar a Função de Produção no 

formato de Cobb-Douglas que relaciona diretamente o fator de produtividade, capital e 

trabalho com a produção total da economia: 

          

Onde, 

Y = Produção Total (Valor em termos reais dos bens produzidos em um ano) 

A = Fator de Produtividade 

K = Capital Fixo (Valor em termos reais de máquinas, equipamentos e prédios) 

α, β = Elasticidade dessas variáveis à Produção (Valores adimensionais)  

 

Conforme pode ser observado no Capítulo 1, figura 12, o indivíduo que obtém a 

graduação no Ensino Superior possui um prêmio salarial, em média, de 193,6% em relação 

ao indivíduo que possui o grau imediatamente inferior. E, esse em relação ao Ensino 

Fundamental, é 240,7% maior. 

Dito isto, sabendo que a carga tributária brasileira incide em aproximadamente 30% 

da renda total da economia, espera-se que o efeito da arrecadação tributária sobre a 

expansão da educação superior seja significativo, tendo capacidade de cobrir as despesas 

educacionais incorridas e resultando, assim, em uma política pública superavitária, além 

dos seus efeitos no aumento da mobilidade social e na distribuição de renda. 

Nesse sentido, percebe-se, na tabela 8, que houve uma expansão considerável nas 

matrículas nas instituições de Ensino Superior, quando comparados os anos de 2003 e 

2012, observa-se que ocorreu um crescimento de 81% das matrículas no período analisado. 

 

Tabela 8 – Evolução do Ensino Superior, 2003-2012 

Anos 2003 2012 Variação 

Instituições 1.859 2.416 30% 

Cursos 16.505 31.866 93% 

Matrículas 3.887.022 7.037.688 81% 
Fonte: Censo da Educação Superior - (MEC/INEP, 2012) 

 

Todavia, o programa só será superavitário caso preencha os requisitos necessários 

para que se garanta a empregabilidade destes indivíduos e do prêmio salarial, já 
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mencionado. Dado que uma parcela significativa da renda populacional é convertida em 

arrecadação, vale reforçar que o alto prêmio salarial pode fazer com que esta receita seja 

maior do que os gastos com educação trazidos a valor presente. 

No entanto, caso estes critérios não sejam atendidos, o programa tende a ser 

deficitário, visto que, desconsiderando a inadimplência, em função do subsídio no 

empréstimo o valor presente dos pagamentos é somente 62% do valor presento do custo de 

captação do Tesouro, considerando a taxa anterior de 3,4% (PESSOA, 2015). 

Além disso, caso o programa não gere o impacto esperado na renda, este tende a 

apresentar maiores índices de inadimplência, que será abordado mais detalhadamente na 

seção 4.6.3. 

Portanto, está presente no programa a dualidade entre os seus resultados e o seu 

impacto econômico-financeiro. De forma direta, se o programa gera impactos educacionais, 

ele cumpre sua função social e é superavitário. Caso contrário, é deficitário e não provoca 

as melhorias esperadas na qualidade de vida dos estudantes. 

A sustentabilidade econômica do programa e o sucesso social do FIES, dependem 

ainda de dois fatores importantes: 

 Garantir padrões mínimos na qualidade da educação fornecida; 

 Identificar alunos com real necessidade de auxílio financeiro 

Estes fatores foram parcialmente endereçados na mudança ocorrida em 2015. Em 

relação ao primeiro fator, foram estabelecidas prioridades para os cursos com nota quatro e 

cinco na avaliação do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), 

visando aumentar a composição dos cursos mais bem avaliados entre os financiados. Vale 

mencionar, que esta é uma crítica ao programa, visto que, cerca de 52% dos cursos 

financiados em 2014 tinham nota três neste indicador de qualidade, enquanto, em 2015, 

este percentual foi de 41%, ainda assim relevante, conforme pode ser visto na figura 22: 
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Figura 22 – Cursos Financiados por Indicador de Qualidade, 2015 

Fonte: (MEC, 2015) 

 

Além disso, os critérios e as métricas utilizadas nestas avaliações precisam ser 

transparentes de modo que estes indicadores se traduzam, de fato, em uma melhora na 

qualidade educacional sem gerar problemas fiscalizatórios. 

Foi determinado, também, uma nota mínima aos alunos de 450 pontos no Exame 

Nacional de Ensino Médio (ENEM) e nota diferente de zero na redação.  

E, quanto ao segundo fator, o teto da renda familiar mensal passou de até 20 salários 

mínimos, que tornava 98% da população (PESSOA, 2015) elegível a este financiamento, 

para até 2,5 salários mínimos. Além disso, foram estabelecidas prioridades regionais para a 

concessão de crédito, visto que regiões mais privilegiadas, como Sul, Sudeste e Distrito 

Federal, correspondiam a 60% do estoque de contratos. Regiões mais socialmente 

desiguais, como Norte, Nordeste e Centro-Oeste (excluindo-se o Distrito Federal), a partir 

desta mudança, passaram a ter preferência no atendimento. 

 

4.5.6 Qualificação da Mão-de-Obra Nacional 

 

Em teoria, quando se facilita o acesso ao ensino superior e, assim, aumenta o 

número de estudantes no mesmo, desenvolve-se junto a qualidade de mão-de-obra do país, 

o que é importante para permitir a instalação e o crescimento das indústrias de produtos 
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com alto valor agregado que necessitam de trabalhadores eficientes tecnicamente para 

funcionar de maneira eficaz. Nesse sentido, pode-se determinar esse como mais um aspecto 

positivo do FIES. 

Contudo, é importante destacar que esse é um ponto teórico, pois ele depende da 

qualidade de professores e de ensino que as universidades irão oferecer. Desse modo, é 

necessário que haja um sistema de fiscalização e avaliação da qualidade de ensino 

oferecido nas instituições de ensino superior privadas que aderem ao programa de forma a 

garantir que o objetivo mencionado seja alcançado. 

Na próxima seção, quando forem apresentados os aspectos negativos do FIES, será 

demonstrado que, na prática, o governo possui estruturas de fiscalização do nível de ensino 

fracas e a maioria das instituições já desenvolveu um modus operandi próprio, evitando 

altos investimentos e garantindo o aproveitamento máximo das vantagens do programa. 

Todavia, ressalta-se que a crítica, portanto, é contra o modus operandi de parte das 

universidades privadas que burlam o sistema e ao fraco controle realizado, pois, de fato, 

esse ganho teórico poderia e deveria ser atingido. 

 

4.6 ASPECTOS NEGATIVOS 

 

4.6.1 Acompanhamento, Fiscalização e Controle 

 

O primeiro aspecto negativo a ser abordado diz respeito à fiscalização das normas 

de funcionamento do FIES. Contudo, antes de abordar esse tópico, faz-se necessário 

compreender quais são essas regras e como elas são habitualmente desrespeitadas pelos 

contratantes do programa. 

De acordo com o artigo 23 do capítulo cinco da Portaria Normativa Nº. 15 de 08 de 

Julho de 2011, o estudante é obrigado a cumprir as seguintes regras para garantir a 

manutenção do financiamento: 
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 Obtenção de aproveitamento acadêmico em pelo menos 75% (setenta e cinco 

por cento) das disciplinas cursadas no último período letivo financiado pelo 

FIES, ressalvada a faculdade prevista no § 1º do mesmo artigo
7
;  

 Assegurar a idoneidade dos documentos apresentados e integridade das 

informações prestadas pelo estudante, ou seu representante legal, e pelo(s) 

fiador(es) do financiamento à instituição de ensino superior, à CPSA, aos 

agentes financeiros e operadores do FIES ou ao Ministério da Educação;  

 Cumprimento do prazo de utilização do financiamento, igual à duração normal 

do curso com possibilidade de dilatação por mais dois semestres mediante 

autorização da CPSA correspondente;  

 Não realizar mudança de curso por mais de uma vez ou após 18 meses do início 

de utilização do FIES;  

 Realização dos aditamentos do contrato de financiamento nos prazos 

regulamentares; 

 Manutenção durante todo período de contrato da condição de estudante 

regularmente matriculado; 

 Não utilização de benefício simultâneo de financiamento do FIES e de bolsa do 

PROUNI, salvo quando se tratar de bolsa parcial e ambos se destinarem ao 

mesmo curso na mesma instituição de ensino superior;  

 Em caso de falecimento ou invalidez permanente do estudante financiado, o 

contrato é encerrado de acordo com as condições estabelecidas no § 2º
8
. 

Dessa maneira, percebe-se que há diversas normas a serem cumpridas de forma a 

assegurar que o investimento público terá o retorno esperado para a sociedade. Contudo, 

uma rápida investigação permite a constatação de que algumas dessas regras não são 

obedecidas na íntegra pelos beneficiários do programa e pelas universidades. E, agravando 

                                                 
7
 § 1º Excepcional e justificadamente, durante o período de utilização do financiamento, a CPSA poderá 

autorizar a continuidade do financiamento, por uma única vez, no caso de aproveitamento acadêmico em 

percentual inferior ao estabelecido no inciso I deste artigo. 
8
 § 2º No caso de óbito ou invalidez permanente do estudante financiado, o saldo devedor do financiamento 

contraído a partir da edição da Lei nº 11.552, de 19 de novembro de 2007, será absorvido conjuntamente pelo 

FIES, pela instituição de ensino e pelo agente financeiro quando se tratar de financiamento contraído 

anteriormente à vigência da Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010, observados os percentuais de risco e 

demais normas vigentes à época da contratação da operação. 
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ainda mais o problema, o governo não tem conseguido realizar o seu papel de fiscalização e 

controle com a eficiência necessária. 

A norma referente à reprovação de no máximo 25% das disciplinas cursadas no 

semestre, por exemplo, tem enfrentado resistência das próprias universidades. Como essas 

realizaram investimentos com o pensamento no aumento no número de discentes, para elas 

a eliminação de estudantes do programa representa, além da perda de receita recorrente, 

também o afundamento dos custos desses investimentos realizados.  

Nesse sentido, as instituições privadas buscam mitigar as chances de eliminação 

desses estudantes, permitindo que os mesmos tranquem disciplinas para evitar que o limite 

de reprovações seja ultrapassado. 

Todavia, apesar dessa ser uma prática constante, o governo não possui um critério 

de controle eficiente e não limita uma quantidade mínima de créditos que cada estudante 

deve respeitar por semestre, o que o impede de realizar a fiscalização de maneira eficaz, 

reduzindo o número de estudantes expulsos do programa e ampliando os gastos públicos. 

Além disso, é preciso lembrar que o FIES passou por um período de acelerado 

crescimento entre os anos de 2010 e 2014, tendo elevado drasticamente o número de 

contratos realizados devido à melhora das condições de financiamento e à ampliação da 

oferta de vagas. Contudo, sabe-se que esse aumento não veio acompanhado de um 

planejamento estruturado e isso afetou de maneira clara o controle e a fiscalização frente às 

instituições de ensino superior privado. A falta de coordenação foi tanta que, por vezes, o 

gasto real do programa foi substancialmente maior do que o previsto no orçamento inicial 

do governo, como ocorrido, por exemplo, nos anos de 2013 e 2014. 

A equipe de controle do programa permaneceu, praticamente, a mesma apesar desse 

forte avanço, o que tornou ainda mais difícil monitorar todos os estudantes, seus 

rendimentos acadêmicos e o respeito adequado às normas. Dessa maneira, o governo 

passou a depender ainda mais das universidades para auxiliar nesse controle, porém, isso 

pode provocar uma situação de conflito de interesse, tendo em vista que um controle 

rigoroso realizado pelas IES representaria a redução do número de contratos e, 

consequentemente, do número de clientes e do faturamento dessas empresas. 

Outro exemplo específico dessa situação de conflito de interesses ocorre no caso do 

controle (avaliação da qualidade) de crédito dos candidatos do programa. Essa etapa é uma 
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das mais importantes do FIES, pois ela permitirá identificar se o candidato possui 

condições de honrar o compromisso proposto, minimizando o risco de inadimplência. 

Contudo, apesar da grande relevância desse processo, essa etapa não é realizada nem 

controlada pelo governo, ficando a cargo apenas das universidades. 

Desse modo, fica deflagrado um claro conflito de interesse, visto que, novamente, 

se a universidade for conservadora no controle, ela diminuirá seu faturamento em prol da 

redução de um risco que durante boa parte do programa era exclusivo da União. Assim, as 

instituições podiam se arriscar, assumindo um controle mais suave do crédito, pois mesmo 

que houvesse inadimplência quem arcaria com o custo seria exclusivamente o Estado. 

Enfim, ainda serão descritas no decorrer desse relatório outras situações em que a baixa 

fiscalização traz danos para o governo e, consequentemente, para sociedade. 

Entretanto, percebe-se que a maioria desses casos, sendo exemplificada pelas duas 

situações apresentadas nessa seção (controle do limite de reprovações e do crédito), o 

governo repassa uma parte ou a totalidade da responsabilidade de fiscalizar para as 

universidades por falta de equipe, de planejamento ou de estrutura, ficando à mercê das 

mesmas. E as instituições privadas, por sua vez, se aproveitam o máximo possível dessa 

situação deixando que o governo assuma riscos maiores em prol do faturamento delas. 

Dessa maneira, o governo possui duas possíveis soluções: aumentar o controle ou 

dividir o risco. Com a primeira medida, ele investe mais em estrutura e pessoal, contudo, 

reduz seu risco e balanceia suas finanças. Já com a segunda, ele não precisa fazer nenhum 

grande investimento, porém, consegue estimular as empresas a apoiá-lo de forma 

consistente, obtendo resultados melhores, mas ampliando sua dependência em relação às 

universidades. 

Sendo assim, deve-se entender que há regras consideradas eficientes com as quais o 

governo seria capaz de controlar a eficácia do FIES, garantindo a conquista dos resultados 

esperados, contudo, devido à falta de estrutura e de pessoal adequado, à pressão das 

grandes empresas de educação e à grande burocracia envolvida, o controle torna-se apenas 

contratual, provocando uma série de problemas que poderiam ser evitados. 
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4.6.2 Valor Pago pelo Governo 

 

Conforme desenvolvido no decorrer desse projeto, para que se possa compreender a 

eficácia do programa, é importante quantificar se os benefícios trazidos pelo programa, 

tanto monetários quanto sociais, são superiores aos seus sacrifícios (custos). Nesse sentido, 

para que o programa prevaleça e perpetue para gerações futuras, é importante que a questão 

financeira seja bem equacionada. 

O Governo Federal possui uma receita primária, advinda de impostos, 

contribuições, dividendos, entre outras fontes, de modo a realizar investimentos públicos ou 

então custear as despesas estatais. 

Contudo, quando a receita não é capaz de suprir essa necessidade, é necessário que 

União capte recursos junto ao mercado. Esta captação se dá por meio da emissão de títulos 

públicos pelo Tesouro Nacional. Dessa forma, a dívida contraída pelo Tesouro Nacional 

serve para financiar o déficit orçamentário do Governo Federal, ou então para refinanciar a 

dívida já existente. 

Esses títulos são remunerados à taxa SELIC, que se configura como a taxa básica da 

economia brasileira, e são considerados livre de risco pelo mercado, visto que, no pior 

cenário, o Tesouro Nacional pode emitir moeda para honrar esses passivos financeiros. 

Nesse sentido, essa taxa pode ser utilizada para balizar o custo das operações de crédito na 

economia. 

Dessa forma, um assunto amplamente estudado sobre a economia brasileira é 

justamente a resiliência da SELIC e do diferencial dela com o IPCA, ou seja, a taxa real de 

juros, em patamares elevados. Pode ser observado na figura 23 que a SELIC, que se 

manteve acima de dois dígitos em boa parte do século XXI.  
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Figura 23 – Série Histórica da Taxa Selic, 2010-2015 

Fonte: (BCB, 2015) 

 

Com isso, sabendo que seu custo de capital é alto, o governo precisa investir em 

projetos em que o seu custo de oportunidade no mínimo iguale a taxa SELIC. Dito isto, o 

diferencial entre a taxa cobrada pelo mercado para financiar o governo e a taxa que o 

governo cobra em um crédito subsidiado gera um custo à União.  

Os custos financeiros dos recursos destinados a este programa, apesar de 

negligenciados – visto que esta despesa seria financiada, em condições normais, pela 

receita primária – devem ser incluídos na equação, principalmente, quando as contas 

públicas encontram-se em um estado deteriorado como o atual. 

Pode-se observar, na figura 24, o custo financeiro histórico do FIES, identificando 

os momentos em que as regras do programa foram alteradas. Percebe-se que as duas 

primeiras introduziram condições mais flexíveis e a última mais restritiva, dado a situação 

das contas públicas, como foi explicado na seção 4.4.2. 
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Figura 24 - Diferencial de juros entre a taxa Selic e os juros do FIES, 1999-2017 

Fonte: (Vinícius Botelho, 2015) | Base: (BCB, 2015) 

 

Assim, como um mero exercício ilustrativo, comparou-se o saldo devedor ao final 

do período de utilização e de amortização, tanto para o governo quanto para o estudante, 

conforme pode ser observado no apêndice 2. Sob a perspectiva do aluno a simulação é igual 

à realizada na seção 4.4.4 e considera as mesmas premissas lá expostas. Pelo lado do 

Governo, assume-se que este precise emitir dívida prefixada (Letras do Tesouro Nacional - 

LTN) para cada mensalidade no período de utilização. Depois, na fase de amortização, é 

amortizada apenas a parcela paga pelo estudante. Obviamente, em todo período os juros são 

acruados, no entanto, a taxas diferentes. Para o governo a dívida será atualizada pela 

SELIC, enquanto para o aluno será pela taxa vigente do programa, 6,5%. Os dados foram 

resumidos na seguinte tabela: 

 

Tabela 9 – Comparação do Saldo Devedor entre Governo e Estudante 

Período Governo Estudante 

Ao final da Carência  R$          72.718   R$ 56.283  

Ao final da Amortização  R$        162.280   R$     -    
Fonte: (Elaboração Própria) 
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Percebe-se que o saldo do governo ao final do período de carência é 129% maior 

que o saldo do estudante. Além disso, quando o estudante quita sua dívida ao final do 

período de amortização, o governo ainda possui um passivo remanescente de R$ 162,3 

milhões. 

 

4.6.3 Inadimplência 

 

O FIES, como todo programa de financiamento, enfrenta o risco de inadimplência. 

Porém, esse risco é calculado e premeditado e, por isso, em geral, ele não é colocado como 

um ponto significativamente negativo, visto que, como ele já era esperado, o governo em 

tese, já deveria possuir uma estrutura para minimizá-lo e contorná-lo. 

 Todavia, nesse relatório, a inadimplência será colocada como um dos pontos 

negativos mais importantes, tendo em vista que ela atingiu um patamar significativo e se 

tornou mais do que um risco para o programa, mas um verdadeiro foco de críticas dos 

opositores desse modelo de financiamento, pondo em dúvida até mesmo a continuidade do 

FIES.  

Nesse sentido, torna-se necessário analisar de maneira mais detalhada o problema 

de atrasos e de não pagamento das parcelas do FIES, que tem ocorrido no passado próximo. 

Para isso pode-se utilizar a tabela 8, elaborada pela Controladoria Geral da União (CGU), 

que demonstra que 28% dos contratos na fase de amortização encontravam-se com mais de 

61 dias de atraso no final de 2013. A situação piorou ainda mais em 2014, quando esse 

número superou 30%, aumentando a preocupação do governo e das empresas ligadas a esse 

setor. 
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Tabela 10 - Classificação dos contratos do FIES em fase de amortização quanto ao tempo de atraso, 

2013-2014 

Contratos do FIES na fase de amortização 

Posição 

Em 31/12/2013 Em 31/12/2014 

Quantidade de 

Contratos 
% 

Quantidade de 

Contratos 
% 

Em dia 173.929 54% 166.532 53% 

Até 60 dias de Atraso 55.184 17% 51.645 16% 

De 61 até 180 dias de atraso 14.278 4% 13.272 4% 

De 181 até 360 dias de 

atraso 
12.569 4% 9.072 3% 

Acima de 360 dias de 

Atraso 
65.596 20% 74.550 24% 

Total 321.556 100% 315.071 100% 

Fonte: CGU, 2014 

 

Destaca-se no relatório da CGU o seguinte trecho: 

 
“Ressalta-se, por oportuno, que do total de contratos do FIES na fase de amortização e com 

inadimplência superior a 360 (trezentos e sessenta) dias observada em 31/12/2014, as operações 

formalizadas com garantia do FGEDUC representavam apenas 1,49%, equivalentes a 1.110 (um mil, 

cento e dez) contratos nessa situação, conforme foi informado ao Administrador do FGEDUC por 

meio do Ofício n° 84/2015- CGSUP/DIGEF/FNDE, de 8/5/2015. (Anexo 2)” (CGU, 2014) 

 

O trecho destacado demonstra que apenas uma parcela pequena da inadimplência 

identificada pelo programa é assegurada pelo Fundo de Garantia de Operações de Crédito 

Educativo (FGEDUC). Isso se deve ao fato de que a maior parte dos inadimplentes 

identificados na tabela 8 acima se refere ao modelo antigo do programa, quando havia a 

obrigatoriedade de se possuir um fiador.  

Dessa forma, a responsabilidade era da pessoa física e não do Fundo Garantidor 

como ocorre no novo FIES. Assim, a parcela ligada ao FGEDUC é pequena, 

correspondendo a uma inadimplência baixa em relação a todo crédito do país. 

Nesse sentido, percebe-se que o governo identificou um erro do passado e propôs 

uma possível solução ao mesmo por meio do FGEDUC, que será abordado de maneira mais 

abrangente na próxima subseção. Contudo, mesmo com a mudança realizada, ainda é 

interessante entender o que representou essa inadimplência no passado recente e como ela 

atingiu os níveis elevados identificados na tabela 8. 
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Para isso, precisa-se voltar para as décadas de 80 e 90, quando ainda era utilizado o 

antecessor do FIES, o Crédito Educativo (CREDUC). Nesse programa, a inadimplência 

chegou a quase 90%, trazendo prejuízos de aproximadamente R$1,8 bilhão para a Caixa 

Econômica Federal (CEF) registrado em seu balanço apenas em 2003. 

O programa claramente havia falhado na maneira de reagir, de combater e de 

controlar a inadimplência. Para o Conselho Diretor da CEF, o problema principal ocorreu 

devido à falta de controle da qualidade de crédito. Por isso, foi realizada uma mudança nas 

práticas operacionais de financiamento, trazendo a atividade de concessão de novos 

créditos para o próprio banco e retirando das faculdades esse papel de avaliação de risco 

dos potenciais clientes. 

Trata-se de uma prática lógica, pois ela evitava o conflito de interesses existente 

com as universidades, visto que, se elas fossem rigorosas, elas estariam reduzindo um risco 

que não era delas (era do governo) às custas de uma queda no número de clientes e do 

faturamento das próprias empresas. Contudo, o mesmo erro continua, sendo um problema 

no FIES, conforme destacado na seção 4.6.1. 

O ritmo de financiamento passou, então, a adotar uma postura mais prudente e 

comedida a fim de evitar a inadimplência e realizar um programa com estrutura sustentável. 

Essa cautela, porém, durou pouco, visto que, em 2010, com a reforma do FIES, conforme já 

mencionado, o número de contratos cresceu de maneira drástica e desequilibrada, tendo 

sido concedidos aproximadamente 1,9 milhão de empréstimos entre 2010 e 2014.  

Para efeito de comparação, entre 1999 e 2009, foram apenas 564 mil, isto é, o 

programa mais do que triplicou em cinco anos o resultado que havia obtido no dobro do 

tempo, o que trouxe de novo à tona o problema da inadimplência. As novas condições de 

financiamento eram muito favoráveis para os clientes e para as empresas, promovendo um 

acelerado crescimento do mercado, que de maneira desordenada permitiu a elaboração de 

uma série de contratos sem a qualidade de crédito ideal, trazendo de volta o antigo 

problema. 

Nessa perspectiva, de acordo com relatórios do Morgan Stanley e da Hoper, esta 

última uma consultoria especializada em educação, a taxa de inadimplência nos contratos 

do FIES firmados após 2010 é prevista para cerca de 25% a partir de 2017. Esse percentual 
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é confirmado pela própria Controladoria Geral da União (CGU), que apurou um número 

semelhante de 23,6% nos financiamentos com atraso de mais de 360 dias. 

Conforme já foi mencionado as instituições serem responsáveis pela análise de 

crédito constitui um significativo erro do programa, já que, elas possuem conflito de 

interesse nesse processo. Contudo, ainda não se havia discutido acerca de como o risco de 

inadimplência é dividido entre os agentes. No modelo antigo, quando o fiador não assumia 

o débito, a instituição de ensino arcava com apenas 15% do passivo e o governo, com os 

demais 85%. No cenário constituído a partir de 2010 com a criação do FGEDUC, a 

situação se tornou ainda mais favorável para as universidades, visto que, o fundo passou a 

cobrir 90% da inadimplência do FIES, sendo os 10% restantes compartilhados entre o 

governo, que fica com 8,5% do risco, e as escolas, que assumem apenas 1,5% da dívida. 

Assim, fica claro que para as universidades a inadimplência não causava um impacto 

elevado, sendo, portanto, um risco de simples compensação e, portanto, fácil de ser 

assumido. 

Nessa linha de raciocínio, o fundo garantidor criado em 2010 transmite uma 

mensagem de solução para todos os problemas relacionados à questão dos maus pagadores, 

porém, ele também apresenta determinados erros de planejamento. Por exemplo, o saldo 

atual do fundo é de R$ 3,3 bilhões, para cobrir a inadimplência prevista pela CGU, 

contudo, análises de instituições do mercado financeiro, como o Morgan Stanley, 

apresentam uma visão de que esses recursos não seriam suficientes. Para os analistas do 

banco americano, a CGU foi otimista e o número necessário será de aproximadamente R$5 

milhões por ano para que também seja possível cobrir a o crescimento da inadimplência do 

programa que aumentou nos últimos anos. 

Com isso, surge mais um questionamento no mercado quanto a quem será o 

responsável por fornecer os recursos necessários para ampliar o FGEDUC. As duas opções 

são, logicamente, o governo ou as universidades, dividindo os argumentos entre esses dois 

pontos centrais. Por um lado, o governo argumenta que essa é uma oportunidade das 

empresas dividirem o risco do negócio com a União. Atualmente, as universidades 

revertem apenas 5,63% da mensalidade financiada para o fundo garantidor, além do 

desconto de 5% nas mensalidades financiadas pelo FIES. 
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Enquanto, para as instituições privadas, como o fundo é público quem deveria 

ampliá-lo deveria ser exclusivamente o governo, levantando a possibilidade de o governo 

aproveitar parte do orçamento de R$ 18,8 bilhões do FIES para aumentar o fundo. 

Atualmente, já se utiliza essa prática com repasse de R$ 300 milhões para alocação no 

fundo garantidor, o que permite uma brecha para um aumento desse valor de forma a cobrir 

o montante necessário. 

No entanto, independente da decisão tomada, as companhias listadas do setor 

precisarão alocar mais caixa para cobrir a inadimplência, visto que, atualmente, elas 

contabilizam uma Provisão para Devedores Duvidosos (PDD) de 0,2%, levando em 

consideração uma taxa de inadimplência de 14% para atrasos de mais de 360 dias. Contudo, 

o relatório da CGU mostra que essa taxa para o período em questão é de 2 ,44 , o que 

demandaria uma provisão de pelo menos 0,45%. 

Outro dado alarmante trazido pela Hoper (2016) é de que o índice de inadimplência 

pode chegar a 30%, inclusive nos contratos de FIES fechados depois de 2010 devido à falta 

de controle de risco do crédito e outras incertezas. 

Todavia, não há apenas más notícias, segundo o Morgan Stanley, a expectativa é de 

que o déficit no FGEDUC deve diminuir em função da redução no tamanho do programa. 

A estimativa é de que o orçamento do FIES se estabilize em R$ 14 bilhões, 25% a menos 

que a verba atual do programa. 

Ou seja, mesmo com essa estabilização ainda restam questionamentos básicos em 

relação a essa questão da inadimplência, visto que, o estudante pode ainda deixar de quitar 

o débito por diversas razões como: o cenário macroeconômico desfavorável e com 

desemprego; e as dúvidas sobre a forma de cobrança da dívida pelo governo. 

Por fim, é interessante realizar uma análise quantitativa comparativa, usando-se 

como referência os financiamentos federais praticados nos Estados Unidos. Pode-se 

mencionar que, para o caso de instituições de ensino superior privadas com fins lucrativos, 

e em cursos com duração média de 4 anos, o índice de inadimplência aproxima-se a 15%.  

Dessa forma, pode-se considerar que esse índice no Brasil dificilmente seria inferior 

ao encontrado nos Estados Unidos, visto que, os indicadores macroeconômicos brasileiros 

são mais voláteis, com níveis de atividade baixos, inflação elevadas e de desemprego altos. 
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Nesse sentido, um dos limites operacionais impostos no estatuto do Fundo que 

garante uma parcela dos financiamentos concedidos no FIES é de apenas 10%. Dessa 

maneira, essa taxa de 15% supera o programado pelo governo, o que pode fazer com que o 

FGEDUC deixe de honrar com seus compromissos, ficando descoberto e exigindo novos 

aportes governamentais. 

 

Figura 25 - Inadimplência de alunos por tipo de Instituição Americana, 1992-2011 

Fonte: Lochner e Monge-Naranjo (2015) 

 

Em meio a tantos questionamentos, há também críticas quanto à aplicação dos 

recursos do FGEDUC conforme será discutido na próxima subseção. 

 

4.6.4 Forma de aplicação dos recursos do FGEDUC 

 

4.6.4.1 Caracterização 

 

O Fundo de Garantia de Operações de Crédito Educativo — FGEDUC, criado pela 

Lei nº 12.087/09, é um fundo garantidor de crédito de natureza privada, que opera no 

âmbito do FIES e é administrado pelo Banco do Brasil. O cotista controlador deste fundo é 

a União que detém 100% da sua cota.  
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A partir de primeiro de fevereiro de 2014, a oferta de curso para o financiamento 

estudantil ficou condicionada à adesão da entidade mantenedora de instituição de ensino ao 

FIES e ao FGEDUC. 

O Fundo foi criado em função da necessidade de se obter uma solução para a 

dificuldade enfrentada pelos estudantes em relação à obrigatoriedade de apresentação de 

fiador para obtenção de financiamento do FIES. Assim, o FGEDUC surgiu com o objetivo 

de garantir parte do risco das operações de crédito educativo, no âmbito do programa em 

questão nesse estudo de caso, concedidas pelos agentes financeiros mandatários do Fundo 

Nacional de Desenvolvimento da Educação (FNDE) a estudantes que atendam aos critérios 

estabelecidos pelo programa. 

Além disso, é importante lembrar de que só podem recorrer ao FGEDUC como 

alternativa à fiança, aqueles estudantes beneficiários do FIES que estejam matriculados em 

cursos de licenciatura; ou que possuem renda familiar mensal de até um salário mínimo, o 

que no entendimento do governo caracteriza uma situação difícil para se encontrar um 

fiador dado o seu perfil de crédito; ou bolsistas parciais do Prouni, desde que optem por se 

inscrever no FIES no mesmo curso em que são beneficiários dessa bolsa. 

Nesse sentido, depois da compreensão do que é o FGEDUC, é possível identificar 

suas principais vantagens sob as perspectivas de três agentes diferentes: 

i. Para os Estudantes, o fundo é vantajoso por eliminar a necessidade de 

apresentar um fiador no momento da contratação da dívida; 

ii. Para a Mantenedora, o FGEDUC reduz o risco de crédito pela interveniência 

como devedor solidário e facilita a captação de alunos, expandindo assim o 

portfólio de clientes da empresa e, consequentemente, seu faturamento; 

iii. Para o FNDE (operador do FIES), o fundo expande a carteira de crédito 

educativo, ampliando o número de alunos cursando o Ensino Superior; 

 

4.6.4.2 Evolução 

 

Conforme pode ser visto na tabela 11, desde sua criação, em 2011, até o final de 2014, o 

fundo já acumulou um volume financeiro garantido de R$ 27 bilhões, vinculado a 1,3 

milhão de contratos. 
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Tabela 11 - Evolução dos contratos do fundo, 2011-2014 

Ano 
Quantidade de 

Contratos 
Valor Contratado Valor Garantido 

2011 47.707 R$ 1.637.215.417 R$ 1.309.772.334 

2012 201.064 R$ 7.937.700.775 R$ 6.852.882.010 

2013 373.870 R$ 16.166.098.695 R$ 14.548.899.313 

2014 684.997 R$ 5.203.731.297 R$ 4.683.296.678 

Total 1.307.638 R$ 30.944.746.185 R$ 27.394.850.335 

Fonte: (Banco do Brasil, 2015) | Base: (FNDE, 2015) 

 

Além disso, pode-se perceber que desde 2011 até 2014, o volume garantido cresceu 

notáveis 1992% e a quantidade de contratos garantidos expressivos 2641%. É importante 

observar que até 2013 os contratos consideravam o valor relativo a todo o período previsto 

para o curso e, a partir de 2014, os contratos passaram a considerar apenas o valor relativo 

às semestralidades cursadas pelo estudante, motivo pelo qual embora tenha havido aumento 

na quantidade de contratos em 2014, o valor contratado não apresentou o mesmo 

comportamento. 

 

4.6.4.3 Origem dos Recursos 

 

De acordo com o § 5º do art. 1º do Estatuto do FGEDUC, o patrimônio do Fundo é 

formado pela integralização de cotas pela União, seu único cotista, pela receita de CCG, 

pela remuneração do caixa, pela aplicação dos ativos, pelas devoluções de garantias 

honradas, entre outros. Será feita uma breve explicação de cada fonte originária de recursos 

no decorrer dessa subseção. 

 

4.6.4.3.1 CCG 

 

Como descrito anteriormente, uma das principais fontes de receita do FGEDUC é a 

Comissão de Concessão de Garantia (CCG) que é composta por contribuições mensais 

auferidas através da retenção de um desconto de 6,25% sobre os encargos educacionais 

pagos pelo FNDE às mantenedoras e repassados ao FGEDUC, conforme representado 
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anteriormente pela figura 14. Contudo, é válida a lembrança de que esse repasse se aplica 

apenas às operações garantidas pelo fundo. 

O gráfico abaixo apresentado na figura 26 apresenta a evolução dos valores obtidos 

de CCG no período compreendido entre 2011 e 2014, demonstrando o amplo crescimento 

identificado nesse período: 

 

Figura 26 - Evolução da CCG recebida, 2011-2014 

Fonte: (Banco do Brasil, 2015) | Base: (FNDE, 2015) 

 

O órgão responsável pelo repasse dos valores arrecadados a título de CCG é o 

FNDE. Com isso, apesar do FGEDUC ter financiamentos garantidos desde 2011, conforme 

visto na tabela 9, o FNDE iniciou os repasses somente em 2012 devido à necessidade de 

tempo para o desenvolvimento e a estruturação dos seus sistemas de informação, 

proporcionando depósito mais concentrado e significativo de valores a partir de 2013. 

É importante salientar ainda que o valor correspondente à CCG é recebido à vista, e 

incorporado à carteira de Ativos do Fundo, mas contabilmente a receita é diferida pelo 

prazo da garantia previsto na operação, com reconhecimento da parcela mensal, respeitando 

o principio contábil da competência. 
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4.6.4.3.2 Remuneração dos Ativos e Composição da Carteira 

 

Outra importante fonte de receita do FGEDUC é originada pela remuneração 

relativa à aplicação dos ativos do fundo que é regido por uma política de investimento que 

estabelece um conjunto de regras para regulamentam a utilização desses recursos, conforme 

previsto nos artigos 11 a 16 do Estatuto do Fundo, onde estão definidos os seguintes 

limites: 

I – até 100% em valores em caixa, títulos públicos federais e cotas de fundos de 

investimentos de renda fixa; 

II – até 30% em ações de companhias listadas na Bolsa de Valores e outros ativos 

mobiliários negociados em Mercado de Balcão organizado (SOMAFIX e BOVESPAFIX);  

III – até 15% em operações compromissadas. 

Na tabela 12, apresentada abaixo, pode-se observar de maneira mais clara o 

enquadramento do fundo nos limites máximos mencionados anteriormente ao longo do 

tempo: 

 

Tabela 12 - Enquadramento dos fundos nos limites I, II e III, 2011-2014 

 

Compromissadas 

Ações e Outros 

Ativos 

Imobiliários 

Valores de Caixa e 

Títulos Públicos 

Federais 

Ano até 15% até 30% até 100% 

2011 5,33% 94,67% 0,00% 

2012 4,84% 92,47% 2,70% 

2013 7,98% 0,00% 92,02% 

2014 2,94% 44,14% 52,93% 

Fonte: (Banco do Brasil, 2015) 

 

Vale mencionar que o artigo 16 do Estatuto do Fundo dispõe que não se aplicam os 

limites contidos do art. 11, mencionados anteriormente, aos títulos e valores mobiliários 

recebidos pelo FGEDUC em razão da integralização de suas cotas, pelo prazo de três anos 

contados a partir da mesma. Com isso, apesar de nos anos 2011 e 2012, a representação de 

ações e ativos imobiliários no fundo terem excedido o limite II mencionado, a 

integralização se deu por meio de ações preferenciais da Petrobrás (PETR4) e ordinárias da 
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BB Seguridade (BBSE3), que foram liquidadas em 2013, respectivamente, dois anos e um 

ano após integralização. Em 2014, por outro lado, as ações ordinárias do Banco da 

Amazônia (BAZA3), Banco do Nordeste do Brasil (BNBR3) e Eletrobrás (ELET3) 

recebidas no mesmo ano, poderão ser alienadas até o final de 2016, para que seja possível 

manter o enquadramento dos ativos à política de investimentos do fundo. 

Na tabela 13, podemos ver o histórico da composição da carteira do Fundo e 

perceber os anos em que ocorreram as integralizações e quais ativos compuseram as 

mesmas: 

 

Tabela 13 - Composição dos ativos da carteira do fundo, 2011-2014 

 

Fonte: (Banco do Brasil, 2015) 

 

4.6.4.3.3 Integralização de Cotas 

 

Compete a Lei 12.087/2009, dentre outras coisas, a regularizar a participação da 

União em fundos garantidores de crédito. Esta, por sua vez, no artigo 7, autorizou a 

participação da União nestes fundos até o limite de R$ 4 bilhões, mediante a integralização 

de cotas. Conforme visto na tabela 14, foram realizadas quatro integralizações no FGEDUC 

no período compreendido entre 2011 e 2014. 

 

 

 

 

Quantidade
Valor

(R$ milhões)
Quantidade

Valor

(R$ milhões)
Quantidade

Valor

(R$ milhões)
Quantidade

Valor

(R$ milhões)

Compromissadas 971 4,42R$        15.793 12,26R$         14.147 33,27R$         28.273 69,84R$             

LFT 0 -R$          1.253 6,83R$           924 5,45R$           347 2,27R$               

NTN 0 -R$          0 -R$             160.885 378,01R$      496.903 1.256,55R$       

PETR4 3.656.609 78,58R$      3.656.609 71,38R$         0 -R$             0 -R$                 

BBAS3 0 -R$          6.360.290 162,82R$      0 -R$             0 -R$                 

BAZA3 0 -R$          0 -R$             0 -R$             1.045.923.130 261,48R$          

BNBR3 0 -R$          0 -R$             0 -R$             30.216.918 740,31R$          

ELET3 0 -R$          0 -R$             0 -R$             8.279.030 48,02R$             

Tesouraria 0 0,00R$        0 0,00R$           0 0,00R$           0 0,00R$               

Total 83,00R$      253,28R$      416,73R$      2.378,48R$       

31/12/2011

% Composição

31/12/2012 31/12/2013 31/12/2014
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Tabela 14 - Integralizações realizadas no FGEDUC, 2011-2014 

Data Autorização 
Valor Integralizado 

(R$) 

14/12/2010 Portaria MF 573 R$ 94.978.266 

25/05/2012 Decreto 7.733 R$ 135.446.629 

15/04/2014 Portaria MF 195
9
 R$ 1.277.553.600 

17/08/2015 Portaria MF 644 R$ 464.020.000 

Fonte: (Banco do Brasil, 2015) 

 

Pode-se perceber que, no período de dezembro de 2010 até agosto de 2015, a União 

já havia aportado aproximadamente R$ 2 bilhões em valores nominais, no fundo, o que 

representa metade do limite previsto por lei. 

 

4.6.4.3.4 Limites de Operação 

 

O FGEDUC possui três limites operacionais relativos à concessão de garantia 

definidos nos artigos 17 e 18 do estatuto: 

I. Valor máximo – O valor máximo a ser garantido pelo FGEDUC é limitado a 

dez vezes o montante dos recursos que constitui o seu Patrimônio Líquido. 

II. Percentual de garantia – O percentual máximo a ser garantido é de 90% do 

valor da operação de crédito. A apuração deste limite é realizada aplicando-se o 

percentual definido sobre o valor contratado. 

III. Stop Loss – Limite de honra, Stop Loss, no qual fica previsto que o FGEDUC 

honrará as garantias prestadas em até dez pontos percentuais da carteira 

histórica garantida, sendo este um mecanismo de salvaguarda do fundo. 

O Stop Loss é apurado pelo cálculo resultante do somatório dos valores honrados 

menos o somatório dos valores recuperados dos estudantes dividido pelo somatório dos 

Valores Garantidos. 

O FIES fica impedido de receber honras de garantia do Fundo que excedam o limite 

mencionado, mas não de contratar novas operações, o que garante a continuidade da 

                                                 

 
9
 O montante autorizado pela Portaria MF 195 foi aportado em duas integralizações: uma em abril (R$ 210 

milhões) e outra em junho de 2014 (R$ 1.067 milhões). 
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operação, proporcionando uma queda na taxa de inadimplência para, posteriormente, ser 

possível recorrer às honras de garantia do fundo. 

Por fim, é importante ressaltar que esse índice  não se refere à inadimplência da 

carteira de operações total da instituição, mas apenas aos valores honrados em relação ao 

valor total garantido pelo FGEDUC. 

 

4.6.4.3.5 Governança e Transparência 

 

Acredita-se que a gestão do fundo possa se deparar a situações de conflito de 

interesse, o que poderia representar um obstáculo para a execução daquilo que é 

determinado pelo seu estatuto no artigo 4: “zelar pela mitigação dos riscos e pela 

manutenção de sua rentabilidade e liquidez” (FGEDUC, 2010).  

Nesse sentido, conforme dito anteriormente, a integralização de cotas se deu através 

da compra destas em troca de valores mobiliários, sendo esses valores compostos até então 

de ações das seguintes empresas: Petrobrás, Eletrobrás, Banco da Amazônia, BB 

Seguridade e Banco do Nordeste do Brasil que possuem um interessante fator em comum, 

todas são controladas pela União. 

Além disso, o próprio administrador do fundo, o Banco do Brasil, tem como 

controlador a União, possuindo, em Junho de 2016, 54,4% da sociedade, e é, por sua vez, 

controlador da BB Seguridade. 

Dessa maneira, os interesses pelo desempenho positivo das ações de suas 

controladas e pela liquidez do fundo para fazer frente a futuros passivos, podem configurar 

um paradoxo no qual uma ação que ajude um desses fatores possa ser prejudicial ao outro. 

Um exemplo dessa situação pode ser observado, na tabela 13, pelo fato da posição em 

PETR4 ter se mantido intacta nos anos de 2011 e 2012, apesar de neste mesmo período, 

esta ação ter sofrido uma queda de 39%, como resumido na tabela 15.  
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Tabela 15 – Evolução da cotação da PETR4, 2011-2013 

Data 
Cotação 

PETR4 
Variação 

14/jan/11 27,55 - 

29/dez/11 21,49 -22% 

28/dez/12 19,52 -9% 

27/dez/13 16,93 -13% 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Questiona-se, então, se esta posição não foi liquidada de forma a alimentar ainda 

mais o momentum de baixa, o que foge da lógica e da coerência esperada. 

Além disso, percebe-se que a integralização de 2014 se deu por meio das ações do 

Banco da Amazônia e Banco do Nordeste do Brasil que são ativos de baixa liquidez, nos 

quais o free float da primeira empresa é de apenas 3,3% do seu capital social, a União 

sendo proprietária dos 96,7% restantes, e da segunda de 6,8%. 

 

Tabela 16 - Composição dos acionistas do Banco da Amazônia e do BNB, 2016 

Acionista Banco da Amazônia BNB 

União 51,00% 51,00% 

BB FGO 10,40% 7,20% 

BB 

FEDUC 
35,30% 35,00% 

Free Float 3,30% 6,80% 

Fonte: Elaboração Própria 

 

Na AGE de agosto de 2015, foi aprovada uma medida que torna possível o 

pagamento da honra em ativos não financeiros, na impossibilidade de converter estes ativos 

ilíquidos em caixa. No entanto, acredita-se que este ponto seja alvo de judicialização por 

parte das mantenedoras, pois estas não desejarão assumir o prejuízo na conversão destes 

ativos em dinheiro.  

Obviamente, muito pode ser feito para que se mantenha o Chinese Wall, isto é, a 

barreira de divisão interna a fim de evitar os riscos de conflitos de interesses, preservando-

se, assim, os objetivos do fundo, contudo, acredita-se que a gestão dos seus ativos por 

terceiros poderia prevenir tomadas de decisão controversas como as mencionadas 

anteriormente. 
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Além disso, mesmo atuando desde 2011, sendo responsável por uma carteira de R$ 

30 bilhões em operações asseguradas até o final de 2014, o FGEDUC publicou suas 

demonstrações financeiras referentes aos exercícios de 2011 a 2014 somente no final de 

2015. Além disso, as demonstrações referentes a 2015 não foram publicadas até o final de 

agosto de 2016, o que permite o questionamento quanto a possibilidade de falta de 

transparência do fundo. 

 

4.6.4.3.6 Geração de Caixa 

 

Observando também as demonstrações de fluxo de caixa nota-se que as atividades 

operacionais do fundo, de 2011 a 2014, geraram um fluxo negativo acumulado de R$ 1.438 

milhões, apesar de ter tido um lucro contábil acumulado de R$ 150 milhões: 

 

Tabela 17 - Fluxos de caixa do fundo, 2011-2014 

Exercícios 2011 2012 2013 2014 

Resultado Líquido R$ (12.788) R$ 30.739 R$ (12.739) R$ 145.087 

Ajustes: 

    Aumento de Títulos e Valores 

Mobiliários 
R$ (78.580) R$ (162.448) R$ (142.435) R$ (1.925.173) 

Aumento de Outros Créditos R$ (7.708) R$ (64.334) R$ (23.756) R$ 95.709 

Aumento de Rendas da CCG R$ 8.412 R$ 67.952 R$ 198.787 R$ 434.638 

Aumento de Provisões de 

Pagamentos a Efetuar 
R$ 109 R$ 477 R$ 1.154 R$ 8.761 

Caixa Líquido das Atividades 

Operacionais 
R$ (90.555) R$ (127.614) R$ 21.011 R$ (1.240.978) 

Fonte: (Banco do Brasil, 2015) 

 

Como exposto anteriormente, espera-se que este Fundo seja sustentável de modo a 

não necessitar mais de aportes da União. Percebe-se, no entanto, que a receita advinda da 

renda da CCG (no regime de caixa), considerada a principal fonte de renda do Fundo, não 

está sendo suficiente para suprir as más decisões referentes à gestão do portfolio de ativos 

mobiliários. 
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4.6.5 Investimentos nas Faculdades Públicas 

 

O último aspecto negativo que foi destacado nesse relatório é a possibilidade de 

redução de investimentos nas faculdades públicas. O termo possibilidade foi colocado de 

maneira proposital, visto que, não será realizada uma investigação quantitativa detalhada do 

tema. Contudo, considera-se importante abordá-lo de maneira qualitativa. 

Conforme mencionado no decorrer desse relatório, o investimento no FIES tem 

crescido de maneira significativa desde o início do programa, principalmente, a partir de 

2011. Dessa maneira, o número de estudantes ingressos no ensino superior tem aumentado 

com foco no setor privado. 

Nesse sentido, surge uma preocupação imediata com o futuro das instituições 

públicas. É lógico que, nesse primeiro momento, o foco do programa é funcionar como um 

apoio para o ensino público de modo a aproveitar o maior número de vagas no setor 

privado e garantir o acesso a elas à população de baixa renda. 

Contudo, a partir do momento que o investimento realizado pelo governo no FIES 

possui retorno direto, pois, como se trata de um financiamento, ele será pago por quem dele 

tirou proveito, percebe-se que para o Estado, no longo prazo, o FIES poderá representar 

uma solução mais barata do que as tradicionais instituições públicas. 

Com isso, surge o receio de que o governo opte por reduzir os já escassos recursos 

destinados às instituições públicas em proveito do FIES, o que significaria o sucateamento 

ainda maior e mais acelerado de tais instituições, lesando um importante e tradicional meio 

de pesquisa e educacional nacional. 
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5 CONCLUSÃO 

 

O ensino superior é um direito garantido na constituição para todos os cidadãos 

independente de renda, credo, raça ou qualquer outra questão. Desse modo, qualquer 

indivíduo que optar por cursá-lo deve ter a oportunidade de fazê-lo desde que atenda aos 

critérios básicos de formação que o permitam tirar o proveito satisfatório desse ensino e se 

qualificar no nível buscado. 

Nesse sentido, dentro do contexto contemporâneo, o Estado possui um papel 

importante de tornar a acessibilidade a esse nível educacional viável a todos os seus 

cidadãos, tendo a obrigação de planejar, criar e desenvolver leis, programas e instituições 

que sejam capazes de cumprir essa finalidade. 

Contudo, conforme trabalhado no decorrer desse relatório, existem variadas 

maneiras do Estado exercer sua função e garantir o acesso da população, em geral, ao 

ensino superior de qualidade. As duas principais citadas nesse projeto foram o 

financiamento do estudo de alunos de instituições privadas que não possuem renda 

suficiente para cobrir todo valor do curso e o ensino superior público. 

No Brasil, conforme descrito, o ensino privado é responsável por uma oferta de 

vagas significativamente maior, o que torna importante para o governo saber como lidar 

com esse setor econômico e se aproveitar do mesmo a fim de cumprir o seu papel social 

sem uma necessidade maior de aporte de capital. 

Nesse sentido, diversos programas governamentais ganharam importância, sendo o 

PROUNI e o FIES os principais. Esse último foi escolhido pelos autores desse relatório 

para ser estudado de maneira qualitativa e quantitativa devido ao papel importante que tem 

assumido em garantir o acesso às vagas do ensino superior privado àqueles que possuem 

condições financeiras desfavoráveis. 

Dessa maneira, buscou-se realizar um estudo crítico, identificando pontos positivos 

e negativos do FIES em busca de analisá-los de forma quantitativa, quando assim era 

possível, e de maneira qualitativa. 

Percebeu-se que, de fato, se trata de um programa complexo que apresenta tanto 

aspectos bons quanto ruins. Dessa maneira, não se deve definir uma única visão desse 

programa para nenhum dos pólos. É importante entender de maneira racional o papel do 
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FIES e a sua importância para aqueles menos favorecidos, contudo, não se pode perder a 

capacidade de criticar, de identificar defeitos e propor soluções para os mesmos. 

A função desse relatório foi focada nesse pensamento. Procurou-se não escolher um 

lado nem analisar de maneira parcial o problema, mas, pelo contrário, pensar nos dois lados 

e identificar o que precisa ser mantido, aquilo que está bom, mas pode melhorar e, por fim, 

o que precisa ser eliminado ou corrigido intensamente. 

Nesse sentido, foi possível identificar que o programa tem, aparentemente, 

cumprido parte do seu objetivo de democratizar o acesso ao ensino superior com a 

ampliação do número de estudantes de baixa renda nas instituições particulares.  

Nota-se também que o modelo do programa apresenta uma interessante estrutura 

econômica, melhorando a alocação de capital e os investimentos públicos, pois esse 

programa possui retorno financeiro direto com a volta do capital investido, em longo prazo, 

pelo pagamento do saldo devedor pelos estudantes beneficiados. 

Outro aspecto positivo identificado e comprovado nesse relatório foi o 

desenvolvimento e o forte crescimento do setor de educação nacional com o aumento do 

Market Cap das empresas do setor, o que provoca o desenvolvimento da economia de 

diferentes cidades, criando empregos e oportunidades de maneira direta e indireta. 

Por fim, pôde-se identificar um último ponto positivo: o aumento da mão de obra 

qualificada. Essa vantagem ocorreria com qualquer programa que aumentasse o número 

estudantes do ensino superior, sendo, portanto, identificado também com o FIES. 

Entretanto, foram observados pontos importantes que precisam ser tratados de 

maneira cautelosa pelos governantes e especialistas da área, visto que, impactam de 

maneira negativa no programa, impossibilitando seu êxito completo. 

Constatou-se que o Estado fiscaliza de forma ineficiente o programa, 

acompanhando à distância o cumprimento das regras impostas, fazendo com que, apesar de 

existirem normas eficientes, elas não sejam cumpridas da forma desejada pelas instituições 

que se aproveitam da fraca fiscalização para evitar a eliminação de estudantes do programa, 

garantindo a manutenção da receita recorrente correspondente aos mesmos. 

Comprovou-se ainda que o governo é prejudicado em outro ponto relevante: o custo 

do financiamento realizado. Ao emprestar a um taxa abaixo da SELIC, o governo, 

principalmente em momentos de crise como o atual, precisa se endividar a uma taxa maior 
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do que aquela com a qual financia o estudante, o que o obriga a assumir um ônus financeiro 

significativo. Contudo, percebe-se também que o aumento do número de alunos formados 

no ensino superior, amplia a renda dessa parcela da população, o que representa um 

aumento na arrecadação de impostos pelo governo, servindo como uma espécie de 

compensação financeira para o custo adicional mencionado. 

Outro aspecto relevante examinado pelos autores foi a inadimplência do programa e 

o artifício utilizado pelo governo para escondê-la por meio de uma contabilidade criativa 

que torna esse ponto negativo em uma suposta vantagem quando registrado pela União. O 

governo tem interesse em esconder essa situação por se tratar de um risco do programa ao 

qual o mesmo talvez esteja muito exposto pela configuração dos pagamentos realizados. 

Por fim, foi levantado ainda um receio em relação ao sucateamento das instituições 

públicas do país com a redução nos investimentos para as nossas já frágeis universidades, 

tornando o sistema educacional dependente das instituições privadas. 

Sendo, assim, foi constatado que o programa possui um objetivo claro e está no 

caminho certo para cumpri-lo de uma maneira estruturalmente eficiente, porém, o governo 

precisa aumentar a fiscalização e o acompanhamento do FIES nas instituições privadas de 

forma a coibir cobranças acima dos valores de mercado e a impor que todas as regras sejam 

cumpridas inclusive às que provocam quedas nas receitas de seus parceiros. 

As universidades privadas, por sua vez, precisam entender o importante papel que 

elas possuem para a sociedade, respeitando os regulamentos impostos pelo governo e 

dividindo os riscos do programa. O FIES, conforme destacado nesse relatório, trouxe um 

amplo crescimento para o setor, contudo, essa vantagem deve ser acompanhada de uma 

responsabilidade em se tornar parceiro do Estado na promoção do acesso ao ensino superior 

de qualidade, ponto no qual a maioria das instituições ainda está devendo. 

É importante salientar que o objetivo desse projeto não foi propor nenhuma solução 

específica para os problemas identificados nem desenvolver um modelo ideal de aplicação 

para o FIES. 

Dessa maneira, recomenda-se como um projeto de continuação a esse identificar e 

analisar de forma qualitativa e quantitativa possíveis soluções para as questões trabalhadas 

de modo a elaborar um plano novo a ser implementado pelo governo e pelas empresas que 

possa tornar o FIES mais eficiente social e economicamente. 
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Aconselha-se também um estudo comparativo entre os custos e os retornos para o 

governo de um estudante em uma instituição pública e em uma privada financiado pelo 

FIES. Essa análise seria uma interessante continuação por questionar o atual sistema 

educacional brasileiro como um todo. 
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7 APÊNDICE 1 – SIMULAÇÕES DOS CENÁRIOS DO FIES 

CENÁRIO 1: 2001 – 2006 – FASE DE UTILIZAÇÃO 

 

 
 

Mês Fase
Saldo 

Anterior (R$)

Juros 

(R$)

Prestação 

calculada (R$)

Prestação 

cobrada (R$)

Liberação de 

parcela (R$)

Saldo Atual 

(R$)

Número 

prestações

1 Utilização -R$              -R$      -R$                -R$             1.000R$           1.000R$      -

2 Utilização 1.000R$         7R$          -R$                -R$             1.000R$           2.007R$      -

3 Utilização 2.007R$         14R$       22R$                  22R$               1.000R$           3.000R$      1

4 Utilização 3.000R$         22R$       -R$                -R$             1.000R$           4.022R$      -

5 Utilização 4.022R$         29R$       -R$                -R$             1.000R$           5.051R$      -

6 Utilização 5.051R$         36R$       87R$                  50R$               1.000R$           6.037R$      2

7 Utilização 6.037R$         44R$       -R$                -R$             1.000R$           7.081R$      -

8 Utilização 7.081R$         51R$       -R$                -R$             1.000R$           8.132R$      -

9 Utilização 8.132R$         59R$       153R$                50R$               1.000R$           9.140R$      3

10 Utilização 9.140R$         66R$       -R$                -R$             1.000R$           10.206R$    -

11 Utilização 10.206R$       74R$       -R$                -R$             1.000R$           11.280R$    -

12 Utilização 11.280R$       81R$       221R$                50R$               1.000R$           12.311R$    4

13 Utilização 12.311R$       89R$       -R$                -R$             1.000R$           13.400R$    -

14 Utilização 13.400R$       97R$       -R$                -R$             1.000R$           14.496R$    -

15 Utilização 14.496R$       104R$     290R$                50R$               1.000R$           15.551R$    5

16 Utilização 15.551R$       112R$     -R$                -R$             1.000R$           16.663R$    -

17 Utilização 16.663R$       120R$     -R$                -R$             1.000R$           17.783R$    -

18 Utilização 17.783R$       128R$     360R$                50R$               1.000R$           18.861R$    6

19 Utilização 18.861R$       136R$     -R$                -R$             1.000R$           19.997R$    -

20 Utilização 19.997R$       144R$     -R$                -R$             1.000R$           21.141R$    -

21 Utilização 21.141R$       152R$     432R$                50R$               1.000R$           22.243R$    7

22 Utilização 22.243R$       160R$     -R$                -R$             1.000R$           23.404R$    -

23 Utilização 23.404R$       169R$     -R$                -R$             1.000R$           24.572R$    -

24 Utilização 24.572R$       177R$     506R$                50R$               1.000R$           25.700R$    8

25 Utilização 25.700R$       185R$     -R$                -R$             1.000R$           26.885R$    -

26 Utilização 26.885R$       194R$     -R$                -R$             1.000R$           28.079R$    -

27 Utilização 28.079R$       202R$     581R$                50R$               1.000R$           29.231R$    9

28 Utilização 29.231R$       211R$     -R$                -R$             1.000R$           30.442R$    -

29 Utilização 30.442R$       219R$     -R$                -R$             1.000R$           31.661R$    -

30 Utilização 31.661R$       228R$     658R$                50R$               1.000R$           32.839R$    10

31 Utilização 32.839R$       237R$     -R$                -R$             1.000R$           34.076R$    -

32 Utilização 34.076R$       246R$     -R$                -R$             1.000R$           35.321R$    -

33 Utilização 35.321R$       255R$     737R$                50R$               1.000R$           36.526R$    11

34 Utilização 36.526R$       263R$     -R$                -R$             1.000R$           37.789R$    -

35 Utilização 37.789R$       272R$     -R$                -R$             1.000R$           39.062R$    -

36 Utilização 39.062R$       282R$     817R$                50R$               1.000R$           40.293R$    12

37 Utilização 40.293R$       290R$     -R$                -R$             1.000R$           41.584R$    -

38 Utilização 41.584R$       300R$     -R$                -R$             1.000R$           42.883R$    -

39 Utilização 42.883R$       309R$     899R$                50R$               1.000R$           44.142R$    13

40 Utilização 44.142R$       318R$     -R$                -R$             1.000R$           45.460R$    -

41 Utilização 45.460R$       328R$     -R$                -R$             1.000R$           46.788R$    -

42 Utilização 46.788R$       337R$     983R$                50R$               1.000R$           48.075R$    14

43 Utilização 48.075R$       346R$     -R$                -R$             1.000R$           49.422R$    -

44 Utilização 49.422R$       356R$     -R$                -R$             1.000R$           50.778R$    -

45 Utilização 50.778R$       366R$     1.069R$            50R$               1.000R$           52.094R$    15

46 Utilização 52.094R$       375R$     -R$                -R$             1.000R$           53.469R$    -

47 Utilização 53.469R$       385R$     -R$                -R$             1.000R$           54.855R$    -

48 Utilização 54.855R$       395R$     1.156R$            50R$               1.000R$           56.200R$    16
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CENÁRIO 1: 2001 – 2006 – FASE DE AMORTIZAÇÃO 

 

 
 

Mês Fase
Saldo 

Anterior (R$)

Juros 

(R$)

Prestação 

calculada (R$)

Prestação 

cobrada (R$)

Liberação de 

parcela (R$)

Saldo Atual 

(R$)

Número 

prestações

49 Amortização 56.200R$       405R$     813R$                813R$            -R$                55.792R$    17

50 Amortização 55.792R$       402R$     813R$                813R$            -R$                55.381R$    18

51 Amortização 55.381R$       399R$     813R$                813R$            -R$                54.967R$    19

52 Amortização 54.967R$       396R$     813R$                813R$            -R$                54.550R$    20

53 Amortização 54.550R$       393R$     813R$                813R$            -R$                54.130R$    21

54 Amortização 54.130R$       390R$     813R$                813R$            -R$                53.707R$    22

55 Amortização 53.707R$       387R$     813R$                813R$            -R$                53.281R$    23

56 Amortização 53.281R$       384R$     813R$                813R$            -R$                52.852R$    24

57 Amortização 52.852R$       381R$     813R$                813R$            -R$                52.420R$    25

58 Amortização 52.420R$       378R$     813R$                813R$            -R$                51.984R$    26

59 Amortização 51.984R$       375R$     813R$                813R$            -R$                51.546R$    27

60 Amortização 51.546R$       372R$     813R$                813R$            -R$                51.104R$    28

61 Amortização 51.104R$       368R$     813R$                813R$            -R$                50.659R$    29

62 Amortização 50.659R$       365R$     813R$                813R$            -R$                50.211R$    30

63 Amortização 50.211R$       362R$     813R$                813R$            -R$                49.760R$    31

64 Amortização 49.760R$       359R$     813R$                813R$            -R$                49.306R$    32

65 Amortização 49.306R$       355R$     813R$                813R$            -R$                48.848R$    33

66 Amortização 48.848R$       352R$     813R$                813R$            -R$                48.387R$    34

67 Amortização 48.387R$       349R$     813R$                813R$            -R$                47.922R$    35

68 Amortização 47.922R$       345R$     813R$                813R$            -R$                47.455R$    36

69 Amortização 47.455R$       342R$     813R$                813R$            -R$                46.984R$    37

70 Amortização 46.984R$       339R$     813R$                813R$            -R$                46.509R$    38

71 Amortização 46.509R$       335R$     813R$                813R$            -R$                46.031R$    39

72 Amortização 46.031R$       332R$     813R$                813R$            -R$                45.550R$    40

73 Amortização 45.550R$       328R$     813R$                813R$            -R$                45.065R$    41

74 Amortização 45.065R$       325R$     813R$                813R$            -R$                44.577R$    42

... ... ... ... ... ... ... ... ...

118 Amortização 19.886R$       143R$     813R$                813R$            -R$                19.216R$    86

119 Amortização 19.216R$       138R$     813R$                813R$            -R$                18.541R$    87

120 Amortização 18.541R$       134R$     813R$                813R$            -R$                17.862R$    88

121 Amortização 17.862R$       129R$     813R$                813R$            -R$                17.178R$    89

122 Amortização 17.178R$       124R$     813R$                813R$            -R$                16.488R$    90

123 Amortização 16.488R$       119R$     813R$                813R$            -R$                15.794R$    91

124 Amortização 15.794R$       114R$     813R$                813R$            -R$                15.095R$    92

125 Amortização 15.095R$       109R$     813R$                813R$            -R$                14.390R$    93

126 Amortização 14.390R$       104R$     813R$                813R$            -R$                13.681R$    94

127 Amortização 13.681R$       99R$       813R$                813R$            -R$                12.966R$    95

128 Amortização 12.966R$       93R$       813R$                813R$            -R$                12.247R$    96

129 Amortização 12.247R$       88R$       813R$                813R$            -R$                11.522R$    97

130 Amortização 11.522R$       83R$       813R$                813R$            -R$                10.792R$    98

131 Amortização 10.792R$       78R$       813R$                813R$            -R$                10.056R$    99

132 Amortização 10.056R$       72R$       813R$                813R$            -R$                9.316R$      100

133 Amortização 9.316R$         67R$       813R$                813R$            -R$                8.570R$      101

134 Amortização 8.570R$         62R$       813R$                813R$            -R$                7.818R$      102

135 Amortização 7.818R$         56R$       813R$                813R$            -R$                7.061R$      103

136 Amortização 7.061R$         51R$       813R$                813R$            -R$                6.299R$      104

137 Amortização 6.299R$         45R$       813R$                813R$            -R$                5.531R$      105

138 Amortização 5.531R$         40R$       813R$                813R$            -R$                4.758R$      106

139 Amortização 4.758R$         34R$       813R$                813R$            -R$                3.979R$      107

140 Amortização 3.979R$         29R$       813R$                813R$            -R$                3.195R$      108

141 Amortização 3.195R$         23R$       813R$                813R$            -R$                2.405R$      109

142 Amortização 2.405R$         17R$       813R$                813R$            -R$                1.609R$      110

143 Amortização 1.609R$         12R$       813R$                813R$            -R$                807R$          111

144 Amortização 807R$             6R$          813R$                813R$            -R$                0-R$              112
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CENÁRIO 2: 2008 – 2009 – FASES DE UTILIZAÇÃO E CARÊNCIA 

 

 

Mês Fase
Saldo 

Anterior (R$)

Juros 

(R$)

Prestação 

calculada (R$)

Prestação 

cobrada (R$)

Liberação de 

parcela (R$)

Saldo Atual 

(R$)

Número 

prestação

1 Utilização -R$              -R$      -R$                -R$             1.000R$           1.000R$      -

2 Utilização 1.000R$         5R$          -R$                -R$             1.000R$           2.005R$      -

3 Utilização 2.005R$         11R$       16R$                  16R$               1.000R$           3.000R$      1

4 Utilização 3.000R$         16R$       -R$                -R$             1.000R$           4.016R$      -

5 Utilização 4.016R$         21R$       -R$                -R$             1.000R$           5.037R$      -

6 Utilização 5.037R$         27R$       63R$                  50R$               1.000R$           6.013R$      2

7 Utilização 6.013R$         32R$       -R$                -R$             1.000R$           7.045R$      -

8 Utilização 7.045R$         37R$       -R$                -R$             1.000R$           8.082R$      -

9 Utilização 8.082R$         43R$       111R$                50R$               1.000R$           9.075R$      3

10 Utilização 9.075R$         48R$       -R$                -R$             1.000R$           10.122R$    -

11 Utilização 10.122R$       53R$       -R$                -R$             1.000R$           11.176R$    -

12 Utilização 11.176R$       59R$       160R$                50R$               1.000R$           12.184R$    4

13 Utilização 12.184R$       64R$       -R$                -R$             1.000R$           13.249R$    -

14 Utilização 13.249R$       70R$       -R$                -R$             1.000R$           14.318R$    -

15 Utilização 14.318R$       75R$       209R$                50R$               1.000R$           15.344R$    5

16 Utilização 15.344R$       81R$       -R$                -R$             1.000R$           16.424R$    -

17 Utilização 16.424R$       86R$       -R$                -R$             1.000R$           17.511R$    -

18 Utilização 17.511R$       92R$       259R$                50R$               1.000R$           18.553R$    6

19 Utilização 18.553R$       98R$       -R$                -R$             1.000R$           19.651R$    -

20 Utilização 19.651R$       103R$     -R$                -R$             1.000R$           20.754R$    -

21 Utilização 20.754R$       109R$     310R$                50R$               1.000R$           21.813R$    7

22 Utilização 21.813R$       115R$     -R$                -R$             1.000R$           22.928R$    -

23 Utilização 22.928R$       121R$     -R$                -R$             1.000R$           24.049R$    -

24 Utilização 24.049R$       127R$     362R$                50R$               1.000R$           25.125R$    8

25 Utilização 25.125R$       132R$     -R$                -R$             1.000R$           26.257R$    -

26 Utilização 26.257R$       138R$     -R$                -R$             1.000R$           27.395R$    -

27 Utilização 27.395R$       144R$     415R$                50R$               1.000R$           28.490R$    9

28 Utilização 28.490R$       150R$     -R$                -R$             1.000R$           29.639R$    -

29 Utilização 29.639R$       156R$     -R$                -R$             1.000R$           30.795R$    -

30 Utilização 30.795R$       162R$     468R$                50R$               1.000R$           31.907R$    10

31 Utilização 31.907R$       168R$     -R$                -R$             1.000R$           33.075R$    -

32 Utilização 33.075R$       174R$     -R$                -R$             1.000R$           34.249R$    -

33 Utilização 34.249R$       180R$     522R$                50R$               1.000R$           35.380R$    11

34 Utilização 35.380R$       186R$     -R$                -R$             1.000R$           36.566R$    -

35 Utilização 36.566R$       192R$     -R$                -R$             1.000R$           37.758R$    -

36 Utilização 37.758R$       199R$     577R$                50R$               1.000R$           38.907R$    12

37 Utilização 38.907R$       205R$     -R$                -R$             1.000R$           40.112R$    -

38 Utilização 40.112R$       211R$     -R$                -R$             1.000R$           41.323R$    -

39 Utilização 41.323R$       217R$     633R$                50R$               1.000R$           42.490R$    13

40 Utilização 42.490R$       224R$     -R$                -R$             1.000R$           43.714R$    -

41 Utilização 43.714R$       230R$     -R$                -R$             1.000R$           44.944R$    -

42 Utilização 44.944R$       236R$     690R$                50R$               1.000R$           46.130R$    14

43 Utilização 46.130R$       243R$     -R$                -R$             1.000R$           47.373R$    -

44 Utilização 47.373R$       249R$     -R$                -R$             1.000R$           48.622R$    -

45 Utilização 48.622R$       256R$     748R$                50R$               1.000R$           49.828R$    15

46 Utilização 49.828R$       262R$     -R$                -R$             1.000R$           51.090R$    -

47 Utilização 51.090R$       269R$     -R$                -R$             1.000R$           52.359R$    -

48 Utilização 52.359R$       275R$     806R$                50R$               1.000R$           53.584R$    16

49 Carência 53.584R$       282R$     -R$                -R$             -R$               53.866R$    -

50 Carência 53.866R$       283R$     -R$                -R$             -R$               54.150R$    -

51 Carência 54.150R$       285R$     850R$                50R$               -R$               54.385R$    17

52 Carência 54.385R$       286R$     -R$                -R$             -R$               54.671R$    -

53 Carência 54.671R$       288R$     -R$                -R$             -R$               54.959R$    -

54 Carência 54.959R$       289R$     863R$                50R$               -R$               55.198R$    18
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CENÁRIO 2: 2008 – 2009 – FASE DE AMORTIZAÇÃO 

 

 
 

Mês Fase
Saldo 

Anterior (R$)

Juros 

(R$)

Prestação 

calculada (R$)

Prestação 

cobrada (R$)

Liberação de 

parcela (R$)

Saldo Atual 

(R$)

Número 

prestação

55 Amortização 55.198R$       290R$     734R$                734R$            -R$               54.754R$    19

56 Amortização 54.754R$       288R$     734R$                734R$            -R$               54.309R$    20

57 Amortização 54.309R$       286R$     734R$                734R$            -R$               53.860R$    21

58 Amortização 53.860R$       283R$     734R$                734R$            -R$               53.410R$    22

59 Amortização 53.410R$       281R$     734R$                734R$            -R$               52.957R$    23

60 Amortização 52.957R$       279R$     734R$                734R$            -R$               52.502R$    24

61 Amortização 52.502R$       276R$     734R$                734R$            -R$               52.044R$    25

62 Amortização 52.044R$       274R$     734R$                734R$            -R$               51.584R$    26

63 Amortização 51.584R$       271R$     734R$                734R$            -R$               51.122R$    27

64 Amortização 51.122R$       269R$     734R$                734R$            -R$               50.657R$    28

65 Amortização 50.657R$       267R$     734R$                734R$            -R$               50.190R$    29

66 Amortização 50.190R$       264R$     734R$                734R$            -R$               49.720R$    30

67 Amortização 49.720R$       262R$     734R$                734R$            -R$               49.248R$    31

68 Amortização 49.248R$       259R$     734R$                734R$            -R$               48.773R$    32

69 Amortização 48.773R$       257R$     734R$                734R$            -R$               48.296R$    33

70 Amortização 48.296R$       254R$     734R$                734R$            -R$               47.816R$    34

71 Amortização 47.816R$       252R$     734R$                734R$            -R$               47.334R$    35

72 Amortização 47.334R$       249R$     734R$                734R$            -R$               46.849R$    36

73 Amortização 46.849R$       247R$     734R$                734R$            -R$               46.362R$    37

74 Amortização 46.362R$       244R$     734R$                734R$            -R$               45.872R$    38

75 Amortização 45.872R$       241R$     734R$                734R$            -R$               45.379R$    39

76 Amortização 45.379R$       239R$     734R$                734R$            -R$               44.884R$    40

77 Amortização 44.884R$       236R$     734R$                734R$            -R$               44.387R$    41

78 Amortização 44.387R$       234R$     734R$                734R$            -R$               43.886R$    42

79 Amortização 43.886R$       231R$     734R$                734R$            -R$               43.383R$    43

80 Amortização 43.383R$       228R$     734R$                734R$            -R$               42.878R$    44

81 Amortização 42.878R$       226R$     734R$                734R$            -R$               42.370R$    45

82 Amortização 42.370R$       223R$     734R$                734R$            -R$               41.859R$    46

83 Amortização 41.859R$       220R$     734R$                734R$            -R$               41.345R$    47

84 Amortização 41.345R$       218R$     734R$                734R$            -R$               40.829R$    48

... ... ... ... ... ... ... ... ...

121 Amortização 20.316R$       107R$     734R$                734R$            -R$               19.689R$    85

122 Amortização 19.689R$       104R$     734R$                734R$            -R$               19.059R$    86

123 Amortização 19.059R$       100R$     734R$                734R$            -R$               18.426R$    87

124 Amortização 18.426R$       97R$       734R$                734R$            -R$               17.789R$    88

125 Amortização 17.789R$       94R$       734R$                734R$            -R$               17.149R$    89

126 Amortização 17.149R$       90R$       734R$                734R$            -R$               16.505R$    90

127 Amortização 16.505R$       87R$       734R$                734R$            -R$               15.858R$    91

128 Amortização 15.858R$       83R$       734R$                734R$            -R$               15.208R$    92

129 Amortização 15.208R$       80R$       734R$                734R$            -R$               14.554R$    93

130 Amortização 14.554R$       77R$       734R$                734R$            -R$               13.896R$    94

131 Amortização 13.896R$       73R$       734R$                734R$            -R$               13.236R$    95

132 Amortização 13.236R$       70R$       734R$                734R$            -R$               12.571R$    96

133 Amortização 12.571R$       66R$       734R$                734R$            -R$               11.904R$    97

134 Amortização 11.904R$       63R$       734R$                734R$            -R$               11.233R$    98

135 Amortização 11.233R$       59R$       734R$                734R$            -R$               10.558R$    99

136 Amortização 10.558R$       56R$       734R$                734R$            -R$               9.880R$      100

137 Amortização 9.880R$         52R$       734R$                734R$            -R$               9.198R$      101

138 Amortização 9.198R$         48R$       734R$                734R$            -R$               8.512R$      102

139 Amortização 8.512R$         45R$       734R$                734R$            -R$               7.823R$      103

140 Amortização 7.823R$         41R$       734R$                734R$            -R$               7.130R$      104

141 Amortização 7.130R$         38R$       734R$                734R$            -R$               6.434R$      105

142 Amortização 6.434R$         34R$       734R$                734R$            -R$               5.734R$      106

143 Amortização 5.734R$         30R$       734R$                734R$            -R$               5.030R$      107

144 Amortização 5.030R$         26R$       734R$                734R$            -R$               4.323R$      108

145 Amortização 4.323R$         23R$       734R$                734R$            -R$               3.612R$      109

146 Amortização 3.612R$         19R$       734R$                734R$            -R$               2.897R$      110

147 Amortização 2.897R$         15R$       734R$                734R$            -R$               2.179R$      111

148 Amortização 2.179R$         11R$       734R$                734R$            -R$               1.456R$      112

149 Amortização 1.456R$         8R$          734R$                734R$            -R$               730R$          113

150 Amortização 730R$             4R$          734R$                734R$            -R$               0R$              114
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CENÁRIO 3: 2010 – 2014 – FASES DE UTILIZAÇÃO E CARÊNCIA 

 

 
 

Mês Fase
Saldo 

Anterior (R$)

Juros 

(R$)

Prestação 

calculada (R$)

Prestação 

cobrada (R$)

Liberação de 

parcela (R$)

Saldo Atual 

(R$)

Número 

prestação

1 Utilização -R$              -R$      -R$                -R$             1.000R$           1.000R$      -

2 Utilização 1.000R$         3R$          -R$                -R$             1.000R$           2.003R$      -

3 Utilização 2.003R$         6R$          8R$                    8R$                 1.000R$           3.000R$      1

4 Utilização 3.000R$         8R$          -R$                -R$             1.000R$           4.008R$      -

5 Utilização 4.008R$         11R$       -R$                -R$             1.000R$           5.020R$      -

6 Utilização 5.020R$         14R$       34R$                  34R$               1.000R$           6.000R$      2

7 Utilização 6.000R$         17R$       -R$                -R$             1.000R$           7.017R$      -

8 Utilização 7.017R$         20R$       -R$                -R$             1.000R$           8.036R$      -

9 Utilização 8.036R$         22R$       59R$                  59R$               1.000R$           9.000R$      3

10 Utilização 9.000R$         25R$       -R$                -R$             1.000R$           10.025R$    -

11 Utilização 10.025R$       28R$       -R$                -R$             1.000R$           11.053R$    -

12 Utilização 11.053R$       31R$       84R$                  84R$               1.000R$           12.000R$    4

13 Utilização 12.000R$       33R$       -R$                -R$             1.000R$           13.033R$    -

14 Utilização 13.033R$       36R$       -R$                -R$             1.000R$           14.070R$    -

15 Utilização 14.070R$       39R$       109R$                109R$            1.000R$           15.000R$    5

16 Utilização 15.000R$       42R$       -R$                -R$             1.000R$           16.042R$    -

17 Utilização 16.042R$       45R$       -R$                -R$             1.000R$           17.087R$    -

18 Utilização 17.087R$       48R$       134R$                134R$            1.000R$           18.000R$    6

19 Utilização 18.000R$       50R$       -R$                -R$             1.000R$           19.050R$    -

20 Utilização 19.050R$       53R$       -R$                -R$             1.000R$           20.103R$    -

21 Utilização 20.103R$       56R$       159R$                150R$            1.000R$           21.009R$    7

22 Utilização 21.009R$       59R$       -R$                -R$             1.000R$           22.068R$    -

23 Utilização 22.068R$       62R$       -R$                -R$             1.000R$           23.130R$    -

24 Utilização 23.130R$       65R$       185R$                150R$            1.000R$           24.044R$    8

25 Utilização 24.044R$       67R$       -R$                -R$             1.000R$           25.111R$    -

26 Utilização 25.111R$       70R$       -R$                -R$             1.000R$           26.181R$    -

27 Utilização 26.181R$       73R$       210R$                150R$            1.000R$           27.104R$    9

28 Utilização 27.104R$       76R$       -R$                -R$             1.000R$           28.180R$    -

29 Utilização 28.180R$       79R$       -R$                -R$             1.000R$           29.259R$    -

30 Utilização 29.259R$       82R$       236R$                150R$            1.000R$           30.190R$    10

31 Utilização 30.190R$       84R$       -R$                -R$             1.000R$           31.275R$    -

32 Utilização 31.275R$       87R$       -R$                -R$             1.000R$           32.362R$    -

33 Utilização 32.362R$       90R$       262R$                150R$            1.000R$           33.302R$    11

34 Utilização 33.302R$       93R$       -R$                -R$             1.000R$           34.395R$    -

35 Utilização 34.395R$       96R$       -R$                -R$             1.000R$           35.491R$    -

36 Utilização 35.491R$       99R$       288R$                150R$            1.000R$           36.440R$    12

37 Utilização 36.440R$       102R$     -R$                -R$             1.000R$           37.542R$    -

38 Utilização 37.542R$       105R$     -R$                -R$             1.000R$           38.646R$    -

39 Utilização 38.646R$       108R$     314R$                150R$            1.000R$           39.604R$    13

40 Utilização 39.604R$       111R$     -R$                -R$             1.000R$           40.715R$    -

41 Utilização 40.715R$       114R$     -R$                -R$             1.000R$           41.828R$    -

42 Utilização 41.828R$       117R$     341R$                150R$            1.000R$           42.795R$    14

43 Utilização 42.795R$       119R$     -R$                -R$             1.000R$           43.914R$    -

44 Utilização 43.914R$       123R$     -R$                -R$             1.000R$           45.037R$    -

45 Utilização 45.037R$       126R$     368R$                150R$            1.000R$           46.013R$    15

46 Utilização 46.013R$       128R$     -R$                -R$             1.000R$           47.141R$    -

47 Utilização 47.141R$       132R$     -R$                -R$             1.000R$           48.273R$    -

48 Utilização 48.273R$       135R$     395R$                150R$            1.000R$           49.257R$    16

49 Carência 49.257R$       137R$     -R$                -R$             -R$               49.395R$    -

50 Carência 49.395R$       138R$     -R$                -R$             -R$               49.532R$    -

51 Carência 49.532R$       138R$     413R$                150R$            -R$               49.521R$    17

52 Carência 49.521R$       138R$     -R$                -R$             -R$               49.659R$    -

53 Carência 49.659R$       139R$     -R$                -R$             -R$               49.797R$    -

54 Carência 49.797R$       139R$     416R$                150R$            -R$               49.786R$    18

55 Carência 49.786R$       139R$     -R$                -R$             -R$               49.925R$    -

56 Carência 49.925R$       139R$     -R$                -R$             -R$               50.065R$    -

57 Carência 50.065R$       140R$     418R$                150R$            -R$               50.054R$    19

58 Carência 50.054R$       140R$     -R$                -R$             -R$               50.194R$    -

59 Carência 50.194R$       140R$     -R$                -R$             -R$               50.334R$    -

60 Carência 50.334R$       140R$     420R$                150R$            -R$               50.324R$    20

61 Carência 50.324R$       140R$     -R$                -R$             -R$               50.465R$    -

62 Carência 50.465R$       141R$     -R$                -R$             -R$               50.606R$    -

63 Carência 50.606R$       141R$     422R$                150R$            -R$               50.597R$    21

64 Carência 50.597R$       141R$     -R$                -R$             -R$               50.738R$    -

65 Carência 50.738R$       142R$     -R$                -R$             -R$               50.879R$    -

66 Carência 50.879R$       142R$     425R$                150R$            -R$               50.871R$    22
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CENÁRIO 3: 2010 – 2014 – FASE DE AMORTIZAÇÃO 

 

 
 

Mês Fase
Saldo 

Anterior (R$)

Juros 

(R$)

Prestação 

calculada (R$)

Prestação 

cobrada (R$)

Liberação de 

parcela (R$)

Saldo Atual 

(R$)

Número 

prestação

67 Amortização 50.871R$       142R$     403R$                403R$            -R$               50.611R$    23

68 Amortização 50.611R$       141R$     403R$                403R$            -R$               50.349R$    24

69 Amortização 50.349R$       140R$     403R$                403R$            -R$               50.087R$    25

70 Amortização 50.087R$       140R$     403R$                403R$            -R$               49.824R$    26

71 Amortização 49.824R$       139R$     403R$                403R$            -R$               49.561R$    27

72 Amortização 49.561R$       138R$     403R$                403R$            -R$               49.296R$    28

73 Amortização 49.296R$       138R$     403R$                403R$            -R$               49.031R$    29

74 Amortização 49.031R$       137R$     403R$                403R$            -R$               48.765R$    30

75 Amortização 48.765R$       136R$     403R$                403R$            -R$               48.499R$    31

76 Amortização 48.499R$       135R$     403R$                403R$            -R$               48.231R$    32

77 Amortização 48.231R$       135R$     403R$                403R$            -R$               47.963R$    33

78 Amortização 47.963R$       134R$     403R$                403R$            -R$               47.694R$    34

79 Amortização 47.694R$       133R$     403R$                403R$            -R$               47.425R$    35

80 Amortização 47.425R$       132R$     403R$                403R$            -R$               47.155R$    36

81 Amortização 47.155R$       132R$     403R$                403R$            -R$               46.883R$    37

82 Amortização 46.883R$       131R$     403R$                403R$            -R$               46.612R$    38

83 Amortização 46.612R$       130R$     403R$                403R$            -R$               46.339R$    39

84 Amortização 46.339R$       129R$     403R$                403R$            -R$               46.066R$    40

85 Amortização 46.066R$       129R$     403R$                403R$            -R$               45.792R$    41

86 Amortização 45.792R$       128R$     403R$                403R$            -R$               45.517R$    42

87 Amortização 45.517R$       127R$     403R$                403R$            -R$               45.241R$    43

88 Amortização 45.241R$       126R$     403R$                403R$            -R$               44.965R$    44

89 Amortização 44.965R$       125R$     403R$                403R$            -R$               44.687R$    45

90 Amortização 44.687R$       125R$     403R$                403R$            -R$               44.409R$    46

91 Amortização 44.409R$       124R$     403R$                403R$            -R$               44.131R$    47

92 Amortização 44.131R$       123R$     403R$                403R$            -R$               43.851R$    48

93 Amortização 43.851R$       122R$     403R$                403R$            -R$               43.571R$    49

94 Amortização 43.571R$       122R$     403R$                403R$            -R$               43.290R$    50

95 Amortização 43.290R$       121R$     403R$                403R$            -R$               43.008R$    51

96 Amortização 43.008R$       120R$     403R$                403R$            -R$               42.725R$    52

... ... ... ... ... ... ... ... ...

193 Amortização 11.572R$       32R$       403R$                403R$            -R$               11.202R$    149

194 Amortização 11.202R$       31R$       403R$                403R$            -R$               10.830R$    150

195 Amortização 10.830R$       30R$       403R$                403R$            -R$               10.458R$    151

196 Amortização 10.458R$       29R$       403R$                403R$            -R$               10.085R$    152

197 Amortização 10.085R$       28R$       403R$                403R$            -R$               9.710R$      153

198 Amortização 9.710R$         27R$       403R$                403R$            -R$               9.335R$      154

199 Amortização 9.335R$         26R$       403R$                403R$            -R$               8.958R$      155

200 Amortização 8.958R$         25R$       403R$                403R$            -R$               8.580R$      156

201 Amortização 8.580R$         24R$       403R$                403R$            -R$               8.202R$      157

202 Amortização 8.202R$         23R$       403R$                403R$            -R$               7.822R$      158

203 Amortização 7.822R$         22R$       403R$                403R$            -R$               7.441R$      159

204 Amortização 7.441R$         21R$       403R$                403R$            -R$               7.059R$      160

205 Amortização 7.059R$         20R$       403R$                403R$            -R$               6.676R$      161

206 Amortização 6.676R$         19R$       403R$                403R$            -R$               6.292R$      162

207 Amortização 6.292R$         18R$       403R$                403R$            -R$               5.907R$      163

208 Amortização 5.907R$         16R$       403R$                403R$            -R$               5.521R$      164

209 Amortização 5.521R$         15R$       403R$                403R$            -R$               5.134R$      165

210 Amortização 5.134R$         14R$       403R$                403R$            -R$               4.745R$      166

211 Amortização 4.745R$         13R$       403R$                403R$            -R$               4.356R$      167

212 Amortização 4.356R$         12R$       403R$                403R$            -R$               3.965R$      168

213 Amortização 3.965R$         11R$       403R$                403R$            -R$               3.574R$      169

214 Amortização 3.574R$         10R$       403R$                403R$            -R$               3.181R$      170

215 Amortização 3.181R$         9R$          403R$                403R$            -R$               2.787R$      171

216 Amortização 2.787R$         8R$          403R$                403R$            -R$               2.392R$      172

217 Amortização 2.392R$         7R$          403R$                403R$            -R$               1.996R$      173

218 Amortização 1.996R$         6R$          403R$                403R$            -R$               1.599R$      174

219 Amortização 1.599R$         4R$          403R$                403R$            -R$               1.201R$      175

220 Amortização 1.201R$         3R$          403R$                403R$            -R$               802R$          176

221 Amortização 802R$             2R$          403R$                403R$            -R$               402R$          177

222 Amortização 402R$             1R$          403R$                403R$            -R$               -R$          178
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CENÁRIO 4: 2015 –  FASES DE UTILIZAÇÃO E CARÊNCIA 

 

 
 

Mês Fase
Saldo 

Anterior (R$)

Juros 

(R$)

Prestação 

calculada (R$)

Prestação 

cobrada (R$)

Liberação de 

parcela (R$)

Saldo Atual 

(R$)

Número 

prestação

1 Utilização -R$              -R$      -R$                -R$             1.000R$           1.000R$      -

2 Utilização 1.000R$         5R$          -R$                -R$             1.000R$           2.005R$      -

3 Utilização 2.005R$         11R$       16R$                  16R$               1.000R$           3.000R$      1

4 Utilização 3.000R$         16R$       -R$                -R$             1.000R$           4.016R$      -

5 Utilização 4.016R$         21R$       -R$                -R$             1.000R$           5.037R$      -

6 Utilização 5.037R$         27R$       63R$                  63R$               1.000R$           6.000R$      2

7 Utilização 6.000R$         32R$       -R$                -R$             1.000R$           7.032R$      -

8 Utilização 7.032R$         37R$       -R$                -R$             1.000R$           8.069R$      -

9 Utilização 8.069R$         42R$       111R$                111R$            1.000R$           9.000R$      3

10 Utilização 9.000R$         47R$       -R$                -R$             1.000R$           10.047R$    -

11 Utilização 10.047R$       53R$       -R$                -R$             1.000R$           11.100R$    -

12 Utilização 11.100R$       58R$       159R$                150R$            1.000R$           12.009R$    4

13 Utilização 12.009R$       63R$       -R$                -R$             1.000R$           13.072R$    -

14 Utilização 13.072R$       69R$       -R$                -R$             1.000R$           14.141R$    -

15 Utilização 14.141R$       74R$       206R$                150R$            1.000R$           15.065R$    5

16 Utilização 15.065R$       79R$       -R$                -R$             1.000R$           16.144R$    -

17 Utilização 16.144R$       85R$       -R$                -R$             1.000R$           17.229R$    -

18 Utilização 17.229R$       91R$       255R$                150R$            1.000R$           18.170R$    6

19 Utilização 18.170R$       96R$       -R$                -R$             1.000R$           19.265R$    -

20 Utilização 19.265R$       101R$     -R$                -R$             1.000R$           20.367R$    -

21 Utilização 20.367R$       107R$     304R$                150R$            1.000R$           21.324R$    7

22 Utilização 21.324R$       112R$     -R$                -R$             1.000R$           22.436R$    -

23 Utilização 22.436R$       118R$     -R$                -R$             1.000R$           23.554R$    -

24 Utilização 23.554R$       124R$     354R$                150R$            1.000R$           24.528R$    8

25 Utilização 24.528R$       129R$     -R$                -R$             1.000R$           25.657R$    -

26 Utilização 25.657R$       135R$     -R$                -R$             1.000R$           26.792R$    -

27 Utilização 26.792R$       141R$     405R$                150R$            1.000R$           27.783R$    9

28 Utilização 27.783R$       146R$     -R$                -R$             1.000R$           28.929R$    -

29 Utilização 28.929R$       152R$     -R$                -R$             1.000R$           30.082R$    -

30 Utilização 30.082R$       158R$     457R$                150R$            1.000R$           31.090R$    10

31 Utilização 31.090R$       164R$     -R$                -R$             1.000R$           32.253R$    -

32 Utilização 32.253R$       170R$     -R$                -R$             1.000R$           33.423R$    -

33 Utilização 33.423R$       176R$     509R$                150R$            1.000R$           34.449R$    11

34 Utilização 34.449R$       181R$     -R$                -R$             1.000R$           35.630R$    -

35 Utilização 35.630R$       187R$     -R$                -R$             1.000R$           36.818R$    -

36 Utilização 36.818R$       194R$     562R$                150R$            1.000R$           37.862R$    12

37 Utilização 37.862R$       199R$     -R$                -R$             1.000R$           39.061R$    -

38 Utilização 39.061R$       206R$     -R$                -R$             1.000R$           40.266R$    -

39 Utilização 40.266R$       212R$     617R$                150R$            1.000R$           41.328R$    13

40 Utilização 41.328R$       217R$     -R$                -R$             1.000R$           42.546R$    -

41 Utilização 42.546R$       224R$     -R$                -R$             1.000R$           43.769R$    -

42 Utilização 43.769R$       230R$     672R$                150R$            1.000R$           44.850R$    14

43 Utilização 44.850R$       236R$     -R$                -R$             1.000R$           46.086R$    -

44 Utilização 46.086R$       242R$     -R$                -R$             1.000R$           47.328R$    -

45 Utilização 47.328R$       249R$     728R$                150R$            1.000R$           48.427R$    15

46 Utilização 48.427R$       255R$     -R$                -R$             1.000R$           49.682R$    -

47 Utilização 49.682R$       261R$     -R$                -R$             1.000R$           50.943R$    -

48 Utilização 50.943R$       268R$     784R$                150R$            1.000R$           52.062R$    16

49 Carência 52.062R$       274R$     -R$                -R$             -R$               52.335R$    -

50 Carência 52.335R$       275R$     -R$                -R$             -R$               52.611R$    -

51 Carência 52.611R$       277R$     826R$                150R$            -R$               52.738R$    17

52 Carência 52.738R$       277R$     -R$                -R$             -R$               53.015R$    -

53 Carência 53.015R$       279R$     -R$                -R$             -R$               53.294R$    -

54 Carência 53.294R$       280R$     837R$                150R$            -R$               53.425R$    18

55 Carência 53.425R$       281R$     -R$                -R$             -R$               53.706R$    -

56 Carência 53.706R$       283R$     -R$                -R$             -R$               53.988R$    -

57 Carência 53.988R$       284R$     848R$                150R$            -R$               54.122R$    19

58 Carência 54.122R$       285R$     -R$                -R$             -R$               54.407R$    -

59 Carência 54.407R$       286R$     -R$                -R$             -R$               54.693R$    -

60 Carência 54.693R$       288R$     859R$                150R$            -R$               54.831R$    20

61 Carência 54.831R$       289R$     -R$                -R$             -R$               55.120R$    -

62 Carência 55.120R$       290R$     -R$                -R$             -R$               55.410R$    -

63 Carência 55.410R$       292R$     870R$                150R$            -R$               55.551R$    21

64 Carência 55.551R$       292R$     -R$                -R$             -R$               55.843R$    -

65 Carência 55.843R$       294R$     -R$                -R$             -R$               56.137R$    -

66 Carência 56.137R$       295R$     882R$                150R$            -R$               56.283R$    22
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CENÁRIO 4: 2015 –  FASE DE AMORTIZAÇÃO 

 

 
 

Mês Fase
Saldo 

Anterior (R$)

Juros 

(R$)

Prestação 

calculada (R$)

Prestação 

cobrada (R$)

Liberação de 

parcela (R$)

Saldo Atual 

(R$)

Número 

prestação

67 Amortização 56.283R$       296R$     558R$                558R$            -R$               56.020R$    23

68 Amortização 56.020R$       295R$     558R$                558R$            -R$               55.757R$    24

69 Amortização 55.757R$       293R$     558R$                558R$            -R$               55.492R$    25

70 Amortização 55.492R$       292R$     558R$                558R$            -R$               55.225R$    26

71 Amortização 55.225R$       291R$     558R$                558R$            -R$               54.957R$    27

72 Amortização 54.957R$       289R$     558R$                558R$            -R$               54.688R$    28

73 Amortização 54.688R$       288R$     558R$                558R$            -R$               54.417R$    29

74 Amortização 54.417R$       286R$     558R$                558R$            -R$               54.145R$    30

75 Amortização 54.145R$       285R$     558R$                558R$            -R$               53.872R$    31

76 Amortização 53.872R$       283R$     558R$                558R$            -R$               53.597R$    32

77 Amortização 53.597R$       282R$     558R$                558R$            -R$               53.320R$    33

78 Amortização 53.320R$       281R$     558R$                558R$            -R$               53.043R$    34

79 Amortização 53.043R$       279R$     558R$                558R$            -R$               52.763R$    35

80 Amortização 52.763R$       278R$     558R$                558R$            -R$               52.482R$    36

81 Amortização 52.482R$       276R$     558R$                558R$            -R$               52.200R$    37

82 Amortização 52.200R$       275R$     558R$                558R$            -R$               51.916R$    38

83 Amortização 51.916R$       273R$     558R$                558R$            -R$               51.631R$    39

84 Amortização 51.631R$       272R$     558R$                558R$            -R$               51.344R$    40

85 Amortização 51.344R$       270R$     558R$                558R$            -R$               51.056R$    41

86 Amortização 51.056R$       269R$     558R$                558R$            -R$               50.766R$    42

87 Amortização 50.766R$       267R$     558R$                558R$            -R$               50.475R$    43

88 Amortização 50.475R$       266R$     558R$                558R$            -R$               50.182R$    44

89 Amortização 50.182R$       264R$     558R$                558R$            -R$               49.888R$    45

90 Amortização 49.888R$       262R$     558R$                558R$            -R$               49.592R$    46

91 Amortização 49.592R$       261R$     558R$                558R$            -R$               49.294R$    47

92 Amortização 49.294R$       259R$     558R$                558R$            -R$               48.995R$    48

93 Amortização 48.995R$       258R$     558R$                558R$            -R$               48.695R$    49

94 Amortização 48.695R$       256R$     558R$                558R$            -R$               48.393R$    50

95 Amortização 48.393R$       255R$     558R$                558R$            -R$               48.089R$    51

96 Amortização 48.089R$       253R$     558R$                558R$            -R$               47.783R$    52

... ... ... ... ... ... ... ... ...

181 Amortização 15.460R$       81R$       558R$                558R$            -R$               14.983R$    137

182 Amortização 14.983R$       79R$       558R$                558R$            -R$               14.503R$    138

183 Amortização 14.503R$       76R$       558R$                558R$            -R$               14.021R$    139

184 Amortização 14.021R$       74R$       558R$                558R$            -R$               13.536R$    140

185 Amortização 13.536R$       71R$       558R$                558R$            -R$               13.049R$    141

186 Amortização 13.049R$       69R$       558R$                558R$            -R$               12.560R$    142

187 Amortização 12.560R$       66R$       558R$                558R$            -R$               12.067R$    143

188 Amortização 12.067R$       63R$       558R$                558R$            -R$               11.572R$    144

189 Amortização 11.572R$       61R$       558R$                558R$            -R$               11.075R$    145

190 Amortização 11.075R$       58R$       558R$                558R$            -R$               10.575R$    146

191 Amortização 10.575R$       56R$       558R$                558R$            -R$               10.072R$    147

192 Amortização 10.072R$       53R$       558R$                558R$            -R$               9.566R$      148

193 Amortização 9.566R$         50R$       558R$                558R$            -R$               9.058R$      149

194 Amortização 9.058R$         48R$       558R$                558R$            -R$               8.547R$      150

195 Amortização 8.547R$         45R$       558R$                558R$            -R$               8.034R$      151

196 Amortização 8.034R$         42R$       558R$                558R$            -R$               7.518R$      152

197 Amortização 7.518R$         40R$       558R$                558R$            -R$               6.999R$      153

198 Amortização 6.999R$         37R$       558R$                558R$            -R$               6.477R$      154

199 Amortização 6.477R$         34R$       558R$                558R$            -R$               5.953R$      155

200 Amortização 5.953R$         31R$       558R$                558R$            -R$               5.426R$      156

201 Amortização 5.426R$         29R$       558R$                558R$            -R$               4.896R$      157

202 Amortização 4.896R$         26R$       558R$                558R$            -R$               4.363R$      158

203 Amortização 4.363R$         23R$       558R$                558R$            -R$               3.828R$      159

204 Amortização 3.828R$         20R$       558R$                558R$            -R$               3.290R$      160

205 Amortização 3.290R$         17R$       558R$                558R$            -R$               2.749R$      161

206 Amortização 2.749R$         14R$       558R$                558R$            -R$               2.205R$      162

207 Amortização 2.205R$         12R$       558R$                558R$            -R$               1.658R$      163

208 Amortização 1.658R$         9R$          558R$                558R$            -R$               1.108R$      164

209 Amortização 1.108R$         6R$          558R$                558R$            -R$               556R$          165

210 Amortização 556R$             3R$          558R$                558R$            -R$               -R$          166
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8 APÊNDICE 2 – SIMULAÇÕES DOS ENDIVIDAMENTOS DO GOVERNO X 

ALUNOS 

CENÁRIO 1: ALUNOS – FASE DE UTILIZAÇÃO E CARÊNCIA 

 

Mês Fase
Saldo 

Anterior (R$)
Juros(R$)

Prestação 

calculada (R$)

Prestação 

cobrada (R$)

Liberação de 

parcela (R$)

Saldo Atual 

(R$)

Número 

prestação

1 Utilização -R$             -R$      -R$               -R$            1.000R$        1.000R$      -

2 Utilização 1.000R$         5R$          -R$               -R$            1.000R$        2.005R$      -

3 Utilização 2.005R$         11R$       16R$                 16R$              1.000R$        3.000R$      1

4 Utilização 3.000R$         16R$       -R$               -R$            1.000R$        4.016R$      -

5 Utilização 4.016R$         21R$       -R$               -R$            1.000R$        5.037R$      -

6 Utilização 5.037R$         27R$       63R$                 63R$              1.000R$        6.000R$      2

7 Utilização 6.000R$         32R$       -R$               -R$            1.000R$        7.032R$      -

8 Utilização 7.032R$         37R$       -R$               -R$            1.000R$        8.069R$      -

9 Utilização 8.069R$         42R$       111R$               111R$            1.000R$        9.000R$      3

10 Utilização 9.000R$         47R$       -R$               -R$            1.000R$        10.047R$   -

11 Utilização 10.047R$       53R$       -R$               -R$            1.000R$        11.100R$   -

12 Utilização 11.100R$       58R$       159R$               150R$            1.000R$        12.009R$   4

13 Utilização 12.009R$       63R$       -R$               -R$            1.000R$        13.072R$   -

14 Utilização 13.072R$       69R$       -R$               -R$            1.000R$        14.141R$   -

15 Utilização 14.141R$       74R$       206R$               150R$            1.000R$        15.065R$   5

16 Utilização 15.065R$       79R$       -R$               -R$            1.000R$        16.144R$   -

17 Utilização 16.144R$       85R$       -R$               -R$            1.000R$        17.229R$   -

18 Utilização 17.229R$       91R$       255R$               150R$            1.000R$        18.170R$   6

19 Utilização 18.170R$       96R$       -R$               -R$            1.000R$        19.265R$   -

20 Utilização 19.265R$       101R$     -R$               -R$            1.000R$        20.367R$   -

... ... ... ... ... ... ... ... ...

31 Utilização 31.090R$       164R$     -R$               -R$            1.000R$        32.253R$   -

32 Utilização 32.253R$       170R$     -R$               -R$            1.000R$        33.423R$   -

33 Utilização 33.423R$       176R$     509R$               150R$            1.000R$        34.449R$   11

34 Utilização 34.449R$       181R$     -R$               -R$            1.000R$        35.630R$   -

35 Utilização 35.630R$       187R$     -R$               -R$            1.000R$        36.818R$   -

36 Utilização 36.818R$       194R$     562R$               150R$            1.000R$        37.862R$   12

37 Utilização 37.862R$       199R$     -R$               -R$            1.000R$        39.061R$   -

38 Utilização 39.061R$       206R$     -R$               -R$            1.000R$        40.266R$   -

39 Utilização 40.266R$       212R$     617R$               150R$            1.000R$        41.328R$   13

40 Utilização 41.328R$       217R$     -R$               -R$            1.000R$        42.546R$   -

41 Utilização 42.546R$       224R$     -R$               -R$            1.000R$        43.769R$   -

42 Utilização 43.769R$       230R$     672R$               150R$            1.000R$        44.850R$   14

43 Utilização 44.850R$       236R$     -R$               -R$            1.000R$        46.086R$   -

44 Utilização 46.086R$       242R$     -R$               -R$            1.000R$        47.328R$   -

45 Utilização 47.328R$       249R$     728R$               150R$            1.000R$        48.427R$   15

46 Utilização 48.427R$       255R$     -R$               -R$            1.000R$        49.682R$   -

47 Utilização 49.682R$       261R$     -R$               -R$            1.000R$        50.943R$   -

48 Utilização 50.943R$       268R$     784R$               150R$            1.000R$        52.062R$   16

49 Carência 52.062R$       274R$     -R$               -R$            -R$             52.335R$   -

50 Carência 52.335R$       275R$     -R$               -R$            -R$             52.611R$   -

51 Carência 52.611R$       277R$     826R$               150R$            -R$             52.738R$   17

52 Carência 52.738R$       277R$     -R$               -R$            -R$             53.015R$   -

53 Carência 53.015R$       279R$     -R$               -R$            -R$             53.294R$   -

54 Carência 53.294R$       280R$     837R$               150R$            -R$             53.425R$   18

55 Carência 53.425R$       281R$     -R$               -R$            -R$             53.706R$   -

56 Carência 53.706R$       283R$     -R$               -R$            -R$             53.988R$   -

57 Carência 53.988R$       284R$     848R$               150R$            -R$             54.122R$   19

58 Carência 54.122R$       285R$     -R$               -R$            -R$             54.407R$   -

59 Carência 54.407R$       286R$     -R$               -R$            -R$             54.693R$   -

60 Carência 54.693R$       288R$     859R$               150R$            -R$             54.831R$   20

61 Carência 54.831R$       289R$     -R$               -R$            -R$             55.120R$   -

62 Carência 55.120R$       290R$     -R$               -R$            -R$             55.410R$   -

63 Carência 55.410R$       292R$     870R$               150R$            -R$             55.551R$   21

64 Carência 55.551R$       292R$     -R$               -R$            -R$             55.843R$   -

65 Carência 55.843R$       294R$     -R$               -R$            -R$             56.137R$   -

66 Carência 56.137R$       295R$     882R$               150R$            -R$             56.283R$   22
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CENÁRIO 1: ALUNOS – FASE DE AMORTIZAÇÃO 

 

Mês Fase
Saldo 

Anterior (R$)
Juros(R$)

Prestação 

calculada (R$)

Prestação 

cobrada (R$)

Liberação de 

parcela (R$)

Saldo Atual 

(R$)

Número 

prestação

67 Amortização 56.283R$       296R$     558R$               558R$            -R$             56.020R$   23

68 Amortização 56.020R$       295R$     558R$               558R$            -R$             55.757R$   24

69 Amortização 55.757R$       293R$     558R$               558R$            -R$             55.492R$   25

70 Amortização 55.492R$       292R$     558R$               558R$            -R$             55.225R$   26

71 Amortização 55.225R$       291R$     558R$               558R$            -R$             54.957R$   27

72 Amortização 54.957R$       289R$     558R$               558R$            -R$             54.688R$   28

73 Amortização 54.688R$       288R$     558R$               558R$            -R$             54.417R$   29

74 Amortização 54.417R$       286R$     558R$               558R$            -R$             54.145R$   30

75 Amortização 54.145R$       285R$     558R$               558R$            -R$             53.872R$   31

76 Amortização 53.872R$       283R$     558R$               558R$            -R$             53.597R$   32

77 Amortização 53.597R$       282R$     558R$               558R$            -R$             53.320R$   33

78 Amortização 53.320R$       281R$     558R$               558R$            -R$             53.043R$   34

79 Amortização 53.043R$       279R$     558R$               558R$            -R$             52.763R$   35

80 Amortização 52.763R$       278R$     558R$               558R$            -R$             52.482R$   36

81 Amortização 52.482R$       276R$     558R$               558R$            -R$             52.200R$   37

82 Amortização 52.200R$       275R$     558R$               558R$            -R$             51.916R$   38

83 Amortização 51.916R$       273R$     558R$               558R$            -R$             51.631R$   39

84 Amortização 51.631R$       272R$     558R$               558R$            -R$             51.344R$   40

85 Amortização 51.344R$       270R$     558R$               558R$            -R$             51.056R$   41

86 Amortização 51.056R$       269R$     558R$               558R$            -R$             50.766R$   42

87 Amortização 50.766R$       267R$     558R$               558R$            -R$             50.475R$   43

88 Amortização 50.475R$       266R$     558R$               558R$            -R$             50.182R$   44

89 Amortização 50.182R$       264R$     558R$               558R$            -R$             49.888R$   45

90 Amortização 49.888R$       262R$     558R$               558R$            -R$             49.592R$   46

91 Amortização 49.592R$       261R$     558R$               558R$            -R$             49.294R$   47

92 Amortização 49.294R$       259R$     558R$               558R$            -R$             48.995R$   48

93 Amortização 48.995R$       258R$     558R$               558R$            -R$             48.695R$   49

94 Amortização 48.695R$       256R$     558R$               558R$            -R$             48.393R$   50

... ... ... ... ... ... ... ... ...

183 Amortização 14.503R$       76R$       558R$               558R$            -R$             14.021R$   139

184 Amortização 14.021R$       74R$       558R$               558R$            -R$             13.536R$   140

185 Amortização 13.536R$       71R$       558R$               558R$            -R$             13.049R$   141

186 Amortização 13.049R$       69R$       558R$               558R$            -R$             12.560R$   142

187 Amortização 12.560R$       66R$       558R$               558R$            -R$             12.067R$   143

188 Amortização 12.067R$       63R$       558R$               558R$            -R$             11.572R$   144

189 Amortização 11.572R$       61R$       558R$               558R$            -R$             11.075R$   145

190 Amortização 11.075R$       58R$       558R$               558R$            -R$             10.575R$   146

191 Amortização 10.575R$       56R$       558R$               558R$            -R$             10.072R$   147

192 Amortização 10.072R$       53R$       558R$               558R$            -R$             9.566R$      148

193 Amortização 9.566R$         50R$       558R$               558R$            -R$             9.058R$      149

194 Amortização 9.058R$         48R$       558R$               558R$            -R$             8.547R$      150

195 Amortização 8.547R$         45R$       558R$               558R$            -R$             8.034R$      151

196 Amortização 8.034R$         42R$       558R$               558R$            -R$             7.518R$      152

197 Amortização 7.518R$         40R$       558R$               558R$            -R$             6.999R$      153

198 Amortização 6.999R$         37R$       558R$               558R$            -R$             6.477R$      154

199 Amortização 6.477R$         34R$       558R$               558R$            -R$             5.953R$      155

200 Amortização 5.953R$         31R$       558R$               558R$            -R$             5.426R$      156

201 Amortização 5.426R$         29R$       558R$               558R$            -R$             4.896R$      157

202 Amortização 4.896R$         26R$       558R$               558R$            -R$             4.363R$      158

203 Amortização 4.363R$         23R$       558R$               558R$            -R$             3.828R$      159

204 Amortização 3.828R$         20R$       558R$               558R$            -R$             3.290R$      160

205 Amortização 3.290R$         17R$       558R$               558R$            -R$             2.749R$      161

206 Amortização 2.749R$         14R$       558R$               558R$            -R$             2.205R$      162

207 Amortização 2.205R$         12R$       558R$               558R$            -R$             1.658R$      163

208 Amortização 1.658R$         9R$          558R$               558R$            -R$             1.108R$      164

209 Amortização 1.108R$         6R$          558R$               558R$            -R$             556R$         165

210 Amortização 556R$             3R$          558R$               558R$            -R$             -R$          166
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CENÁRIO 2: PROFESSORES – FASE DE UTILIZAÇÃO E CARÊNCIA 

 

Mês Fase
Saldo 

Anterior (R$)
Juros(R$)

Prestação 

calculada (R$)

Prestação 

cobrada (R$)

Liberação de 

parcela (R$)

Saldo Atual 

(R$)

Número 

prestação

1 Utilização -R$             -R$      -R$            1.000R$        1.000R$      -

2 Utilização 1.000R$         11R$       -R$            1.000R$        2.011R$      -

3 Utilização 2.011R$         22R$       16R$              1.000R$        3.018R$      1

4 Utilização 3.018R$         34R$       -R$            1.000R$        4.051R$      -

5 Utilização 4.051R$         45R$       -R$            1.000R$        5.097R$      -

6 Utilização 5.097R$         57R$       63R$              1.000R$        6.090R$      2

7 Utilização 6.090R$         68R$       -R$            1.000R$        7.158R$      -

8 Utilização 7.158R$         80R$       -R$            1.000R$        8.238R$      -

9 Utilização 8.238R$         92R$       111R$            1.000R$        9.219R$      3

10 Utilização 9.219R$         103R$     -R$            1.000R$        10.322R$   -

11 Utilização 10.322R$       115R$     -R$            1.000R$        11.437R$   -

12 Utilização 11.437R$       128R$     150R$            1.000R$        12.415R$   4

13 Utilização 12.415R$       139R$     -R$            1.000R$        13.553R$   -

14 Utilização 13.553R$       151R$     -R$            1.000R$        14.705R$   -

15 Utilização 14.705R$       164R$     150R$            1.000R$        15.719R$   5

16 Utilização 15.719R$       175R$     -R$            1.000R$        16.894R$   -

17 Utilização 16.894R$       189R$     -R$            1.000R$        18.083R$   -

18 Utilização 18.083R$       202R$     150R$            1.000R$        19.135R$   6

19 Utilização 19.135R$       214R$     -R$            1.000R$        20.348R$   -

20 Utilização 20.348R$       227R$     -R$            1.000R$        21.576R$   -

... ... ... ... ... ... ... ... ...

31 Utilização 33.995R$       380R$     -R$            1.000R$        35.375R$   -

32 Utilização 35.375R$       395R$     -R$            1.000R$        36.770R$   -

33 Utilização 36.770R$       410R$     150R$            1.000R$        38.030R$   11

34 Utilização 38.030R$       425R$     -R$            1.000R$        39.455R$   -

35 Utilização 39.455R$       440R$     -R$            1.000R$        40.895R$   -

36 Utilização 40.895R$       457R$     150R$            1.000R$        42.202R$   12

37 Utilização 42.202R$       471R$     -R$            1.000R$        43.673R$   -

38 Utilização 43.673R$       488R$     -R$            1.000R$        45.160R$   -

39 Utilização 45.160R$       504R$     150R$            1.000R$        46.515R$   13

40 Utilização 46.515R$       519R$     -R$            1.000R$        48.034R$   -

41 Utilização 48.034R$       536R$     -R$            1.000R$        49.570R$   -

42 Utilização 49.570R$       553R$     150R$            1.000R$        50.973R$   14

43 Utilização 50.973R$       569R$     -R$            1.000R$        52.542R$   -

44 Utilização 52.542R$       587R$     -R$            1.000R$        54.129R$   -

45 Utilização 54.129R$       604R$     150R$            1.000R$        55.583R$   15

46 Utilização 55.583R$       620R$     -R$            1.000R$        57.204R$   -

47 Utilização 57.204R$       639R$     -R$            1.000R$        58.842R$   -

48 Utilização 58.842R$       657R$     150R$            1.000R$        60.349R$   16

49 Carência 60.349R$       674R$     -R$            -R$             61.023R$   -

50 Carência 61.023R$       681R$     -R$            -R$             61.704R$   -

51 Carência 61.704R$       689R$     150R$            -R$             62.243R$   17

52 Carência 62.243R$       695R$     -R$            -R$             62.938R$   -

53 Carência 62.938R$       703R$     -R$            -R$             63.640R$   -

54 Carência 63.640R$       710R$     150R$            -R$             64.201R$   18

55 Carência 64.201R$       717R$     -R$            -R$             64.918R$   -

56 Carência 64.918R$       725R$     -R$            -R$             65.642R$   -

57 Carência 65.642R$       733R$     150R$            -R$             66.225R$   19

58 Carência 66.225R$       739R$     -R$            -R$             66.964R$   -

59 Carência 66.964R$       748R$     -R$            -R$             67.712R$   -

60 Carência 67.712R$       756R$     150R$            -R$             68.318R$   20

61 Carência 68.318R$       763R$     -R$            -R$             69.080R$   -

62 Carência 69.080R$       771R$     -R$            -R$             69.852R$   -

63 Carência 69.852R$       780R$     150R$            -R$             70.481R$   21

64 Carência 70.481R$       787R$     -R$            -R$             71.268R$   -

65 Carência 71.268R$       796R$     -R$            -R$             72.064R$   -

66 Carência 72.064R$       804R$     150R$            -R$             72.718R$   22
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CENÁRIO 2: PROFESSORES – FASE DE AMORTIZAÇÃO 

 

Mês Fase
Saldo 

Anterior (R$)
Juros(R$)

Prestação 

calculada (R$)

Prestação 

cobrada (R$)

Liberação de 

parcela (R$)

Saldo Atual 

(R$)

Número 

prestação

67 Amortização 72.718R$       812R$      558R$            -R$             72.972R$     23

68 Amortização 72.972R$       815R$      558R$            -R$             73.228R$     24

69 Amortização 73.228R$       817R$      558R$            -R$             73.487R$     25

70 Amortização 73.487R$       820R$      558R$            -R$             73.749R$     26

71 Amortização 73.749R$       823R$      558R$            -R$             74.014R$     27

72 Amortização 74.014R$       826R$      558R$            -R$             74.282R$     28

73 Amortização 74.282R$       829R$      558R$            -R$             74.552R$     29

74 Amortização 74.552R$       832R$      558R$            -R$             74.826R$     30

75 Amortização 74.826R$       835R$      558R$            -R$             75.103R$     31

76 Amortização 75.103R$       838R$      558R$            -R$             75.383R$     32

77 Amortização 75.383R$       842R$      558R$            -R$             75.666R$     33

78 Amortização 75.666R$       845R$      558R$            -R$             75.952R$     34

79 Amortização 75.952R$       848R$      558R$            -R$             76.242R$     35

80 Amortização 76.242R$       851R$      558R$            -R$             76.535R$     36

81 Amortização 76.535R$       854R$      558R$            -R$             76.831R$     37

82 Amortização 76.831R$       858R$      558R$            -R$             77.130R$     38

83 Amortização 77.130R$       861R$      558R$            -R$             77.432R$     39

84 Amortização 77.432R$       864R$      558R$            -R$             77.738R$     40

85 Amortização 77.738R$       868R$      558R$            -R$             78.048R$     41

86 Amortização 78.048R$       871R$      558R$            -R$             78.361R$     42

87 Amortização 78.361R$       875R$      558R$            -R$             78.677R$     43

88 Amortização 78.677R$       878R$      558R$            -R$             78.997R$     44

89 Amortização 78.997R$       882R$      558R$            -R$             79.320R$     45

90 Amortização 79.320R$       885R$      558R$            -R$             79.647R$     46

91 Amortização 79.647R$       889R$      558R$            -R$             79.978R$     47

92 Amortização 79.978R$       893R$      558R$            -R$             80.312R$     48

93 Amortização 80.312R$       897R$      558R$            -R$             80.651R$     49

... ... ... ... ... ... ... ... ...

183 Amortização 132.288R$    1.477R$  558R$            -R$             133.207R$  139

184 Amortização 133.207R$    1.487R$  558R$            -R$             134.135R$  140

185 Amortização 134.135R$    1.497R$  558R$            -R$             135.074R$  141

186 Amortização 135.074R$    1.508R$  558R$            -R$             136.024R$  142

187 Amortização 136.024R$    1.518R$  558R$            -R$             136.984R$  143

188 Amortização 136.984R$    1.529R$  558R$            -R$             137.954R$  144

189 Amortização 137.954R$    1.540R$  558R$            -R$             138.936R$  145

190 Amortização 138.936R$    1.551R$  558R$            -R$             139.929R$  146

191 Amortização 139.929R$    1.562R$  558R$            -R$             140.932R$  147

192 Amortização 140.932R$    1.573R$  558R$            -R$             141.947R$  148

193 Amortização 141.947R$    1.585R$  558R$            -R$             142.973R$  149

194 Amortização 142.973R$    1.596R$  558R$            -R$             144.011R$  150

195 Amortização 144.011R$    1.608R$  558R$            -R$             145.060R$  151

196 Amortização 145.060R$    1.619R$  558R$            -R$             146.121R$  152

197 Amortização 146.121R$    1.631R$  558R$            -R$             147.194R$  153

198 Amortização 147.194R$    1.643R$  558R$            -R$             148.279R$  154

199 Amortização 148.279R$    1.655R$  558R$            -R$             149.376R$  155

200 Amortização 149.376R$    1.668R$  558R$            -R$             150.485R$  156

201 Amortização 150.485R$    1.680R$  558R$            -R$             151.606R$  157

202 Amortização 151.606R$    1.692R$  558R$            -R$             152.740R$  158

203 Amortização 152.740R$    1.705R$  558R$            -R$             153.887R$  159

204 Amortização 153.887R$    1.718R$  558R$            -R$             155.046R$  160

205 Amortização 155.046R$    1.731R$  558R$            -R$             156.219R$  161

206 Amortização 156.219R$    1.744R$  558R$            -R$             157.404R$  162

207 Amortização 157.404R$    1.757R$  558R$            -R$             158.603R$  163

208 Amortização 158.603R$    1.771R$  558R$            -R$             159.815R$  164

209 Amortização 159.815R$    1.784R$  558R$            -R$             161.041R$  165

210 Amortização 161.041R$    1.798R$  558R$            -R$             162.280R$  166
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9 ANEXO 1: DISTRIBUIÇÃO DE CUSTOS E RECEITAS DAS IES 

BRASILEIRAS 

 

 

Montante (R$ 
Bilhões) 

Representatividade 

Receita Própria 239,80 65% 

Transferência 74,72 20% 

Outras Receitas 53,49 15% 

 

Fonte: (MEC, 2014) 
 

 

 

Montante (R$ 
Bilhões) 

Representatividade 

Despesas com Pessoal 
Docentes Ativos 

85,30 25% 

Despesas com Pessoal 
Técnico 

42,31 13% 

Despesas com 
Encargos de Pessoal 

51,60 15% 

Despesas com 
Manutenção e custeio 

de IES 
95,57 29% 

Despesas com 
Investimentos 

(Despesas de Capital) 
20,69 6% 

Despesas com 
Pesquisa e 

Desenvolvimento 
2,90 1% 

Outras Despesas 36,25 11% 
Fonte: (MEC, 2014) 


