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“...Miguilim olhou. Nem podia acreditar! Tudo era claridade, tudo novo e lindo e 

diferente, as coisas, as árvores, as caras das pessoas. Via os grãozinhos de areia, a 

pele da terra, as pedrinhas menores, as formiguinhas passeando no chão de uma 

distância. E tonteava. Aqui, ali, meu Deus, tanta coisa, tudo...O senhor tinha retirado 

dele os óculos, e Miguilim ainda apontava, falava, contava tudo como era, como 

tinha visto. Mãe estava assim assustada; mas o senhor dizia que aquilo era do modo 

mesmo, só que Migulim também carecia de usar óculos (...) 

O doutor entendeu e achou graça. Tirou os óculos, pôs na cara de Miguilim. E 

Miguilim olhou para todos, com tanta força. Saiu lá fora. Olhou os matos escuros de 

cima do morro, aqui a casa, a cerca de feijão-bravo e são-caetano; o céu, o curral, o 

quintal; os olhos redondos e os vidros altos da manhã. Olhou, mais longe, o gado 

pastando perto do brejo, florido de são-josés, como um algodão. O verde dos buritis, 

na primeira vereda. O Mutum era bonito! Agora ele sabia” 

 

João Guimarães Rosa. Trecho do livro Manuelzão e Miguilim, 1964. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

RESUMO 

 

O presente estudo busca avaliar qual foi o impacto do Fies, Fundo de 

Financiamento a Estudante de Ensino Superior, na qualidade dos cursos superiores 

brasileiros, medida pelas notas geral e de componente específico do exame do 

Enade dos alunos concluintes dos cursos avaliados nos anos de 2009 e 2012.  

Foi empregado o método de diferenças-em-diferenças, para medir o impacto 

das reformulações e expansão do Fies em 2010, usando como controles 

características dos alunos e das instituições de ensino superior. Os resultados 

mostram, em linhas gerais, que para os cursos de administração, economia e 

ciências contábeis, a presença de alunos beneficiários pelo Fies impacta de forma 

positiva a média da nota geral destes cursos nas instituições. 

 

 

Palavras-chave: Fies, Ensino Superior, Microeconometria. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The present study seeks to evaluate the class quality of Fies (university 

education fund), measured by general grades and specific componentes of the 

Enade exam, taken by the participating students of selected classes between 2009 

and 2012. 

The diferences-in-differences method was used to measure the impact 

reformulations and expansion in 2010, using features of students and university 

institutions as controls. The results, broadly speaking, show that for business, 

economics and accounting courses, the presence of students benefited by Fies 

positively impacts the average grade of the classes at the institutions. 

Keywords: Univesity Education, Fies, Microeconometrics. 
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1. INTRODUÇÃO 

Garcia e Hillesheim (2017) mostram que as desigualdades educacionais 

constituem grave problema na sociedade brasileira e estão relacionadas à estrutura 

socioeconômica do país. O acesso à educação universal, e de qualidade, é a base 

para o desenvolvimento econômico e social.  

No Brasil os resultados educacionais são alarmantes: De acordo com o IBGE 

(2019), temos ainda mais de 11,3 milhões de analfabetos funcionais com mais de 

quinze anos de idade. Quase metade da população (48,1%) possui somente o 

ensino fundamental ou equivalente. O mesmo estudo mostra que dois terços das 

crianças estão fora da creche. Estudos da PNAD Contínua, de 2017, mostram que 

11,2 milhões de jovens com idade entre 15 a 29 anos - 23% do total de jovens nesta 

idade - não trabalham nem estudam.  

A importância do acesso ao ensino superior fundamenta-se no aumento das 

exigências para ingressar no mercado de trabalho, nas transformações das 

profissões, bem como na expectativa de aumento da renda e ascensão social 

(AMARAL; OLIVEIRA. 2011).  

Maria Lourdes Gisi (2006) mostra que a maior parcela dos alunos do ensino 

superior no Brasil são aqueles candidatos preparados, aqueles que tiveram 

oportunidades educacionais, portanto, os que possuem capital social e cultural. As 

dificuldades de acesso e permanência na educação superior são consequência e 

não causa das desigualdades. Isto indica que os problemas relacionados ao acesso 

à educação superior devem ser buscados e solucionados pela melhoria da 

educação básica e pela redução da desigualdade social. 

O presente estudo tem como objetivo avaliar o impacto do Fies na qualidade dos 

cursos de ensino superior privados no Brasil, utilizando a metodologia de diferenças 

em diferenças a partir de uma base construída com o Censo da Educação Superior 

de 2009 e 2012, do Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) e do 

Conceito Preliminar de Cursos (CPC), dos mesmos anos. Este experimento 

agrupará estas bases a partir dos cursos e suas instituições de ensino. E, a partir do 

resultado do Enade destes cursos, tentar auferir sobre a importância de se ter 

alunos com o Fies, comparando cursos que possuem alunos com cursos que não 
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possuem alunos com este financiamento, antes e depois das relevantes 

modificações ocorridas neste programa em 2010.  

Este trabalho pretende entender qual o impacto causado pelo expressivo 

aumento de número de alunos com o Fies - eram 32 mil alunos em 2009, e mais de 

545 mil em 2012 – na qualidade dos cursos oferecidos aos estudantes do ensino 

superior. Será que estes novos ingressantes, por possui menor nível 

socioeconômico e maiores dificuldades para ingressar em uma universidade, 

aproveitarão esta rara oportunidade, mostrarão mais esforço e afinco e com isso irão 

contagiar seus colegas, afetando positivamente a média da nota desta turma, ou 

será que estes alunos, pelo simples motivo de possuir uma base educacional inferior 

trarão mais dificuldades as salas de aula retardando o ensino superior de todo o 

curso? 

O Enade, variável resposta deste experimento, é um conceito avaliativo para os 

cursos das instituições de ensino. Deste modo, o experimento terá como ponto focal 

os cursos elegíveis a receber alunos do Fies, ou seja, aqueles cursos que obtêm 

conceito maior ou igual a três no Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior (Sinases), sistema este a que o Enade pertence.  

No tocante ao critério de seleção dos alunos a obter o financiamento - pontuação 

mínima de 450 pontos, não zerar na redação, e renda familiar per capita de até três 

salários mínimos - não há informação pública no Censo da Educação sobre as notas 

dos alunos no Enade. Portanto, este estudo não considera este filtro na análise. 

O trabalho está organizado em sete seções sendo a primeira constituída por esta 

introdução. Em seguida, é feita uma descrição da evolução do ensino superior no 

Brasil e do Financiamento de Ensino Superior (Fies), sua origem, evolução e 

consequências. A terceira seção apresenta a revisão bibliográfica referenciada com 

os principais autores sobre impactos de bolsas e financiamentos estudantis no Brasil 

e no mundo. A quarta seção apresenta a metodologia econométrica utilizada. A 

quinta seção discute as bases de dados e estatísticas descritivas. A sexta seção 

apresenta e analisa os resultados, e a sétima seção discorre sobre as conclusões do 

estudo. 

 



12 
 

2. O ENSINO SUPERIOR NO BRASIL E O FIES 

O Brasil passou, desde a década de 1960, por forte expansão do ensino 

superior. A tabela 01 abaixo mostra a evolução das matrículas em cursos de 

graduação presencial, segundo a natureza da instituição. Em 1960, as matrículas 

em instituições públicas correspondiam a quase 60% do total. (CORBUCCI, 

KUBOTA e MEIRA, 2016). 

Tabela 1 - Evolução das matrículas em cursos de graduação presenciais, segundo a       

natureza da instituição – Brasil (1960-2010). 

 

    Pública   Privadas   
Total 

Ano   Matrículas   Total (%)   Matrículas   Total (%)   

1960 
 

59.624 
 

58,6 
 

47.067 
 

41,4 
 

101.691 

1970 
 

210.613 
 

49,5 
 

214.865 
 

50,5 
 

425.478 

1980 
 

492.323 
 

35,7 
 

885.054 
 

64,3 
 

1.377.286 

1990 
 

578.624 
 

37,6 
 

961.455 
 

62,4 
 

1.540.080 

2000 
 

887.026 
 

32,9 
 

1.807.219 
 

67,1 
 

2.694.245 

2010   1.461.696   26,8   3.984.424   73,2   5.449.120 

Fonte: Evolução da educação superior privada no Brasil, (2016, página 2). 

Entretanto, observa-se que a participação do setor privado no total de 

matrículas passa a ser majoritária a partir de 1970, e ao longo de quatro décadas 

cresceu para 73,2% do total de matrículas. Tal crescimento foi favorecido, entre 

outros, pelo crescimento acelerado do mercado qualificado de trabalho e pela falta 

de oferta suficiente de cursos em instituições públicas. 

No período 2000-2010 houve crescimento acentuado das matrículas em 

cursos de graduação presenciais privados. Neste período o crescimento, em média, 

das matrículas foi de 8% a.a, muito superior ao aumento das matrículas na rede 

pública no período, 5% a a.  A expressiva expansão da educação superior privada 

no Brasil entre os anos de 2000 a 2010 está relacionada a políticas como o 

Programa Universidade para Todos (ProUni) e o Fundo de Financiamento ao 

Estudante de Ensino Superior (Fies). 

Em 1999, foi instituído o Fundo de Financiamento ao Estudante de Ensino 

Superior (Fies). Concebido para substituir o antigo programa de Crédito Privado, o 
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Fies foi desenhado para se tornar autofinanciável, ou seja, ser compatível com as 

taxas de juros de mercado com o intuito de, com os valores recebidos, financiar os 

próximos estudantes, e assim por diante. Ao final de 2004, o Fies contabilizava 312 

mil contratos ativos, montante este que correspondia a cerca de 10% das matrículas 

em curso presencial no setor privado, naquele ano. Esta proporção de estudantes 

contemplados mantinha-se abaixo da demanda efetiva, em parte pela existência de 

pré-requisitos, como, por exemplo, a exigência de fiadores. (CORBUCCI, KUBOTA e 

MEIRA, 2016). 

Diante de uma demanda não contemplada pelo Fies, sobretudo pela 

incapacidade de oferecer as garantias exigidas para se obter o financiamento e pela 

crescente proporção de vagas não preenchidas ao longo de 1999-2004, foi instituído 

neste último ano, durante o governo Luiz Inácio Lula da Silva, o Programa 

Universidade para Todos (Prouni). 

Nos últimos anos tem crescido de forma exponencial o número de estudantes 

beneficiados com bolsa Prouni e, sobretudo, pelo programa de financiamento Fies. 

Este crescimento tem sido amplamente superior ao crescimento das matrículas nas 

IES privadas como um todo. Neste caso, quando se compara a evolução do número 

de estudantes que ingressam a cada ano e o montante de bolsa ProUni e contratos 

Fies concedidos no mesmo período, verifica-se que a razão cresce entre ambos, 

conforme observado na Tabela 2. 

Tabela 2: Bolsas Prouni e contratos do Fies concedidos e número de ingressantes 

em cursos de graduação presenciais nas IES privadas – Brasil (2009-2014): 

 

              

  2009 2010 2011 2012 2013 2014 

1 - ProUni 161.369 152.734 170.765 176.757 177.324 223.579 

2 - Fies 32.654 71.611 153.570 368.841 557.192 732.243 

3 - Total 194.023 224.345 324.335 545.598 734.516 955.822 

4 - Matrículas 1.157.057 1.181.650 1.260.257 1.508.295 1.494.490 1.658.350 

5- Divisão: 3/4 16,8 19,0 25,7 36,2 49,1 57,6 

 

Fonte: Evolução da educação superior privada no Brasil, (2016, página 10). 
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O Fundo de Financiamento Estudantil (Fies) é um programa criado pelo 

Ministério da Educação (MEC) com o intuito de facilitar o acesso de jovens de baixa 

renda ao ensino superior. Este programa financia estudantes matriculados em 

cursos não gratuitos de educação superior. 

É elegível a participar do Fies o candidato que fez o Exame Nacional do 

Ensino Médio (Enem), em alguma de suas edições, e conseguiu uma pontuação 

mínima de 450 pontos e nota maior do que zero na redação. Esta modalidade de 

financiamento se restringe a candidatos com renda familiar per capita de até três 

salários mínimos. Se aprovado, o candidato precisa pagar uma taxa de 

coparticipação todos os meses durante o período do curso. Depois de concluir a 

graduação, o pagamento do financiamento é feito por meio de parcelas mensais 

definidas de acordo com a realidade de cada estudante. 

Para as instituições de ensino são elegíveis a oferecer estas vagas os cursos 

que obtiver conceito maior ou igual a três no Sistema Nacional de Avaliação da 

Educação Superior (Sinaes). O Sinaes é composto pelos processos de avaliação de 

cursos de graduação e de avaliação institucional que, junto com o Exame Nacional 

de Desempenho dos estudantes (Enade), formam um tripé avaliativo que permite 

conhecer a qualidade dos cursos e instituições de ensino de educação superior de 

todo o Brasil. 

Na tabela 02, observa-se que o número de contratos firmados junto ao Fies 

decresceu, no período 2005-2008, e sofreu um forte impulso a partir de 2010. Pode-

se afirmar que tal inflexão foi devida à grande reformulação pela qual o programa 

passou nesse ano. As principais mudanças foram: (i) a taxa de financiamento foi 

reduzida de 6,5% a.a. para 3,4% a.a.; (ii) o período de carência passou de seis 

meses para dezoito meses contados a partir do mês subsequente a conclusão do 

curso; (iii) o período de amortização passou para três vezes o período de duração 

regular do curso acrescido de doze meses; (iv) dispensa de exigência de fiador para 

estudantes de baixa renda; (v) o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação 

(FNDE) passou a ser o Agente Operador do Programa para contratos firmados a 

partir de 2010; (vi) o percentual de financiamento subiu para até cem por cento 

contra os máximos setenta por cento anteriormente, e (vii) as inscrições passaram a 
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ser feitas em fluxo contínuo, permitindo ao estudante o financiamento em qualquer 

período do ano. 

A partir do segundo semestre de 2015, os financiamentos concedidos com 

recursos do Fies passaram a ter taxas de juros de 6,5% ao ano com vistas a 

contribuir para a sustentabilidade do programa. No gráfico 01 abaixo apresenta-se a 

evolução histórica de novos contratos deste financiamento reembolsável ao longo 

dos anos. Já o gráfico 02 mostra o montante de recursos dispendidos com o 

programa entre 2010 e 2015. 

Os dois gráficos mostram o crescimento acelerado da evolução da quantidade 

de contratos Fies e os recursos dispendidos após 2010. É interessante perceber que 

em 2014, o crescimento percentual dos recursos dispendidos superou, em muito, a 

quantidade de contratos (56% contra 31%). E, em 2015, enquanto a quantidade de 

contratos recuou 61%, os recursos dispendidos continuaram a crescer. 

 

Gráfico 1 - Quantidade de novos contratos de financiamento estudantil firmados por 

ano pelo Fies (em milhares de contratos): 

 

 

Fonte: FNDE/MEC. 
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Gráfico 2 - Recursos dispendidos pelo Governo Federal no Fundo de Financiamento 

de Estudantes do Ensino Superior de 2010 a 2015, em milhões de reais, não 

deflacionados: 

 

 

Fonte: Execução Orçamentária da União. 

 

De acordo com o Diagnóstico do Fies, elaborado pelo Ministério da Fazenda e 

Tesouro Nacional em junho de 2017, a falta de informação do aluno quanto ao 

financiamento tomado permite que haja um menor controle sobre reajustes de 

mensalidades e sobre o desconto a que teria direito na universidade. O aluno que 

seria o maior interessado no controle acaba não o fazendo, por muitas vezes 

considerar o Fies um empréstimo a fundo perdido. O resultado é que, em algumas 

instituições, o ticket médio do aluno Fies tem ficado acima do ticket médio do aluno 

não Fies, devido a inadimplência, o que pode ter gerado uma pressão sobre a 

inflação do setor educacional de ensino superior, afetando os alunos como um todo. 

Outro ponto a se destacar é o aumento da inadimplência dos beneficiários do 

programa Fies junto ao Governo Federal. De acordo om dados do Fundo Nacional 

de Desenvolvimento da Educação (FNDE), no início de 2019, 59% dos contratos em 

consignação estavam com pelo menos um dia de atraso nos pagamentos. Isso 

significa que seis em cada dez estudantes que usam o Fies para pagar a faculdade 
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estão inadimplentes. A grande maioria, 45%, está inadimplente a mais de noventa 

dias. A dívida acumulada já ultrapassa R$ 13 bilhões, um recorde na história do 

fundo, que completa vinte anos de existência nesta data. 

Ainda a respeito da grande expansão do Fies, a Tabela 3 mostra a evolução 

do número de beneficiários de 2009, 2012 e 2015, e o percentual dos alunos com 

Fies em relação ao total dos alunos com matrículas ativas em instituições 

particulares. Nota-se que, em 2009 e 2012, a fração de alunos Fies no total de 

matrículas no ensino superior estava em torno de 3% a 5%, mas em 2015 já 

representava 17%. 

 

Tabela 3 - Percentual de alunos com Fies em relação ao total de alunos com 

matrículas ativas, de instituições de ensino superior (2009 e 2012). 

 

                

  2009   2012 

  Frequência   Percentual   Frequência   Percentual 

sem Fies 5.175.188   97%   6.918.240   94% 

com Fies 138.970   3%   473.007   6% 

Total 5.314.158   100%   7.391.247   100% 

 

Fonte: Censo da Educação Superior. 
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3. REVISÃO BIBLIOGRÁFICA  

Até o momento, não há na literatura um consenso sobre o impacto do 

Programa de Financiamento Estudantil (Fies) na qualidade de ensino superior no 

Brasil. Em teoria, o acesso a este empréstimo deveria reduzir a propensão do 

estudante a buscar trabalho durante os anos de faculdade e aumentar o seu tempo 

e dedicação aos estudos. Comparar os tomadores de empréstimo contra os não 

tomadores pode levar a estimativas viesadas, porque há possíveis diferenças não 

observáveis entre ambos os grupos que podem estar associados com decisões de 

tomar ou não este empréstimo, bem como com os resultados educacionais. O 

desafio dos poucos estudos existentes acerca dos impactos de financiamento 

estudantil consiste em estimar de forma consistente esse efeito, de maneira a 

reduzir o possível viés de seleção. 

Para Desjardins, Ahlburg e McCall (2002) há diferenças de impactos nas 

taxas de conclusão de estudantes entre diferentes sistemas de auxílio financeiro, 

como empréstimos e bolsas. Seu estudo indica que programas baseados no mérito 

têm efeito maior do que os baseados em necessidades, e indicam que bolsas de 

estudos são mais efetivas do que empréstimos em aumentar a taxa de conclusão 

(DESJARDINS, AHLBURG, e McCALL, 2002). 

Lépine (2018) mostra o efeito do ProUni para universitários brasileiros de 

baixa renda. Os resultados são robustos e sugerem que estudantes que recebem o 

benefício performam melhor que os estudantes que não recebem e ainda levam 

menos tempo para finalizar os estudos. Este efeito é maior para estudantes com 

benefício integral do que para estudantes com benefício parcial, e reduz à medida 

que estudantes trabalham e estudam e aumenta para os estudantes que dedicam 

seu tempo exclusivamente aos estudos. Outra observação é que o programa possui 

maior impacto em regiões mais pobres, como o Norte e o Nordeste do Brasil em 

relação a regiões mais abastadas. Quando comparados testes no primeiro e no 

último ano de faculdade, nota-se que o gap de conhecimento específico, em 

comparação a alunos no primeiro e último ano, é maior que o comparado ao gap de 

conhecimentos gerais, e que os alunos com o benefício do Pro-Uni diminuem este 

gap com mais rapidez. 
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Em relação a qualidade da IES, Schwartzmann (2002) sugere que é muito 

difundida no Brasil a percepção de que todos os diplomas de ensino superior são de 

igual valor, independente das possíveis diferenças de qualidade de educação 

providenciada pela IES privadas. Segundo o autor, esta crença contribui para a 

proliferação de novas IES com fins lucrativos. 

Corbucci, Kubota, e Meira (2016) relatam que, em que se pese os efeitos 

positivos dos programas Fies e ProUni no Brasil em termos de ampliação do acesso 

à educação superior, o que se observa nos últimos anos é que o crescimento das 

matrículas no setor privado não tem sido equivalente, por exemplo, ao dos gastos 

realizados por intermédio do Fies. Acredita-se que existe uma proporção significativa 

de estudantes que já estavam matriculados e tornaram-se beneficiários do 

programa, especialmente a partir das mudanças nas condições de financiamento, 

introduzidos em 2010. Neste sentido, o impacto da ampliação do Fies estaria mais 

associado à manutenção da frequência dos estudantes e a conclusão de cursos do 

que propriamente com a ampliação de acesso a um contingente maior de pessoas.  

McCowan (2007) analisou as políticas de aumento de acesso ao ensino 

superior brasileiro e argumenta que muitos países que expandiram seu ensino 

superior sofreram algum nível de deterioração na qualidade do ensino. Segundo o 

autor, o Fies não é adequado a estudantes de baixa renda, pois famílias pobres são 

relutantes em acumular dívidas muito maiores que seu rendimento, mas podem 

assumir dívidas em IES de baixa qualidade que tem custos mais baixos. 

Consequentemente, o potencial do Fies em aumentar o acesso e a qualidade do 

ensino superior seria limitado. 

Duarte (2014) utiliza um modelo estrutural logit de demanda e seus resultados 

mostram que as alterações no programa a partir de 2010 alteraram a elasticidade-

preço da demanda por educação superior, reduzindo a sensibilidade da demanda a 

aumentos de mensalidade. 

Castro, Santos e Rodrigues (2017) analisaram o impacto das bolsas 

oferecidas pelo ProUni e o financiamento Fies no desempenho acadêmico, 

considerando os alunos atendidos total ou parcialmente por ambas políticas. Os 

resultados indicaram que apesar de ambas as políticas terem a finalidade de 

inclusão social, sendo direcionadas às minorias desfavorecidas, apenas o ProUni 
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impacta positivamente no desempenho acadêmico, especialmente quando o aluno é 

bolsista integral do programa. Em contrapartida, o Fies não proporciona impacto 

positivo significativo no desempenho acadêmico. Desta forma, há indícios de que o 

ProUni estimula o desempenho acadêmico atuando como um incentivo para a 

dedicação do curso. Este resultado contribui para o debate relacionado aos aspectos 

positivos e negativos destas políticas públicas, oferecendo subsídios para 

argumentar em prol do programa em relação ao Fies uma vez que o fato do 

programa não gerar impacto positivo significativo no desempenho acadêmico não 

constitui evidência suficiente para negligenciar tal política. Nesta linha, vale ressaltar 

a importância deste programa como mecanismo de inclusão social, uma vez que 

seus moldes possibilitam atender a um maior número de alunos. 
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4. METODOLOGIA  

Para este experimento algumas características devem ser fonte de atenção 

como a diferença das características não observáveis dos indivíduos. Por exemplo, 

o perfil de um aluno que toma um empréstimo Fies é diferente daquele que não 

toma, quer seja por seu apetite ao risco, quer seja por outras características ocultas 

aos indivíduos daquela população. Também haveria viés negativo em suas 

características observáveis como a diferença de renda destes dois grupos ou até o 

incentivo de utilizar o tempo em busca de outras atividades como, por exemplo, o 

trabalho. Isto motiva ao uso de outro método econométrico: diferenças em 

diferenças. 

O método de diferenças em diferenças é baseado no resultado de uma dupla 

subtração: a primeira se refere à diferença das médias da variável de resultado entre 

o período anterior e posterior do programa, para o grupo de tratamento e para o 

grupo de controle, e a segunda se refere à diferença da primeira diferença calculada 

entre estes dois grupos. Essa metodologia é aplicada para lidar com o viés de 

seleção associado a características não observáveis, levando em consideração as 

diferenças de características pré-existentes entre tratados e controles.  

A principal hipótese do método diferenças em diferenças é que a trajetória 

temporal da variável de resultado para o grupo de controle represente 

adequadamente o que ocorreria com o grupo tratado na hipótese de não tratamento. 

Esta conjectura não pode ser experimentada diretamente nos dados, mas a 

indicação de sua validade aparece quando as trajetórias dos dois grupos são 

parecidas anteriormente ao tratamento. A ideia básica é que, se as trajetórias são 

parecidas durante o período antes do programa, então parece razoável supor que a 

transformação do grupo de controle após o programa represente o que aconteceria 

com o grupo de tratados na situação de não tratamento. 

Dois métodos para comparar o impacto de um programa são: (i) quando 

apenas se compara o grupo de tratados antes e depois do tratamento e (ii) quando 

se compara o grupo de tratados com outro grupo qualquer de não tratados após a 

intervenção. A primeira não possui grupo de controle explícito e só consegue 

segregar o resultado do programa sob a possibilidade de uma única causa que 

influencia a variável de resultado grupo de tratados é a própria intervenção. A 
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segunda emprega um grupo de controle explícito, mas só consegue isolar o efeito do 

programa sob a hipótese de que esse grupo representa fielmente o que teria 

ocorrido com o grupo tratado na ausência do programa. Novamente, trata-se de uma 

suspeita forte já que parte da diferença da variável de resultado entre dois grupos 

pode se dever à existência de diferentes traços entre os grupos. O método de 

Diferenças e Diferenças busca contornar as dificuldades destas duas formas de 

identificar o impacto de um programa. Em relação à primeira, ao invés de apenas 

comparar o grupo de tratamento com ele mesmo antes e depois do programa, o 

método Diferenças em Diferenças procura descobrir um grupo de comparação que 

se assemelhe ao máximo com o grupo tratado. O entendimento é que este grupo se 

sujeita às mesmas manifestações dos fatores que sensibilizam a variável de 

resultado dos tratados, isto é, que esse grupo trabalhe como um grupo de controle 

equivalente ao que se cria a partir de experimentos aleatórios. Sem eventualidade 

não há a prerrogativa de que a única diferença ente os grupos é a atuação ou não 

no experimento, mas o método das Diferenças em Diferenças busca imitar a 

situação de aleatorização. Um atributo deste método que auxilia neste processo é 

que ele é habilitado a levar em conta uma das principais fontes de diferenças entre 

tratados e controle: as características não observáveis dos indivíduos que não 

variam no tempo. 

 

Seja 𝑌 a variável sobre a qual queremos mensurar o impacto do programa (ou 

seja, nota do Enade), 𝑇 = 1 se é um curso que possui alunos com Fies, e 𝑇 = 0 caso 

contrário. Seja 𝑌1 o resultado do curso na presença do Fies, e 𝑌0 o resultado do 

curso na ausência do Fies. Assim, o impacto médio sobre os tratados é dado por: 

 

𝐴𝑇𝑇 = 𝐸 (𝑌1 |𝑇 = 1) − 𝐸 (𝑌0 |𝑇 = 1) 

 

A forma mais simples de expressar o estimador do método de Diferenças em 

Diferenças é calculando uma dupla diferença das médias da variável de resultado. 

Se denotarmos 𝑇 =  {1,0} a participação ou não no programa e 𝑑 =  {1,0} os 
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períodos posterior e anterior à intervenção (2010), o estimador de diferenças em 

diferenças será dado por: 

 

𝛽𝑑𝑑 =  {𝐸[𝑌|𝑇 = 1, 𝑑 = 1] − 𝐸[𝑌|𝑇 = 1, 𝑑 = 0]}

− {𝐸[𝑌|𝑇 = 0, 𝑑 = 1] − 𝐸[𝑌|𝑇 = 0, 𝑑 = 0]} 

O desafio da avaliação de políticas públicas é conseguir estimar o resultado 

potencial que seria observado no grupo de tratamento na ausência de tratamento, 

ou seja,  𝐸 (𝑌0 |𝑇 = 1). 

Como o método Diferenças em Diferenças compara grupos de tratamento a 

grupos de controle em termo de mudança de resultados ao longo do tempo tendo 

como base o resultado observado num período anterior a observação, chamaremos 

de 𝑑 = 1 a variável no período posterior a intervenção (ano de 2012), e 𝑑 = 0 a 

variável no período anterior a intervenção (ano de 2009). Neste estudo serão 

calculadas duas diferenças com relação a variável 𝑌. Uma é a comparação entre 

antes (2009) e depois (2012) das mudanças do ano de 2010 no Fies, e a segunda é 

entre o grupo de tratamento e o grupo de controle, considerando como grupo de 

tratamento os cursos de IES privadas que possuem alunos matriculados com o 

financiamento Fies, e o grupo de controle àqueles cursos que não possuem alunos 

matriculados com o financiamento Fies. Portanto, compara-se os cursos com e sem 

Fies, e se compara os anos de 2009 e 2012 e verifica-se se houve efeito do Fies 

sobre a média de resultado do exame Enade dos cursos analisados. 

Assim, a principal equação a ser estimada será dada por: 

 

𝑦𝑖𝑡 =  𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑖 + 𝛽2𝑑𝑡 + 𝛽3𝑇𝑖𝑑𝑡 + 𝑋𝑖𝑑𝑦 + 𝑢𝑖𝑑 

 

Onde, 𝑦𝑖𝑡  é a média das notas deste exame no curso 𝑖 no ano 𝑡, 𝑇𝑖  é a 

variável binária 1 se o curso possui algum aluno com Fies e zero caso contrário, 𝑑𝑡 

uma variável binária temporal com valor 1 para o período depois das intervenções 

no Fies (ano de 2012), e zero para o ano antes da intervenção (ano de 2009). 𝑋𝑖𝑑 
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incluem medidas de qualificação do corpo docente e as características 

sociodemográficas dos alunos e/ou do curso 𝑖 no ano 𝑡. E 𝑢𝑖𝑑, o erro não observável.  

 

5. BASE DE DADOS E ESTATÍSTICAS DESCRITIVAS 

Utilizou-se informações de três fontes de dados dos anos de 2009 e 2012: o 

Censo da Educação Superior - “Censo”, o Exame Nacional de Desempenho dos 

estudantes - “Enade”, e o Conceito Preliminar de Cursos - “CPC”. 

O Censo, realizado anualmente, pelo Instituo Nacional de Ensino e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira, o Inep, traz as informações de alunos, instituições de 

ensino superior e docentes, individualmente. Desta base de dados as informações 

utilizadas foram: o código da IES, o sexo do estudante, a cor da pele, a idade, o seu 

nível socioeconômico, se possui algum tipo de financiamento que não o Fies, e se 

possui o financiamento Fies. 

O Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes – Enade – é o exame de 

avaliação dos cursos de ensino superior brasileiros. Cada curso é avaliado a cada 

três anos. 

O Enade é aplicado aos estudantes que estão terminando o curso no ano do 

ciclo avaliativo. A participação do Enade é obrigatória e condição indispensável para 

a emissão do histórico escolar. O objetivo do Enade é medir a qualidade dos cursos 

e o rendimento de seus alunos em relação aos conteúdos programáticos, suas 

habilidades e competências. O Enade é composto de quarenta questões de múltipla 

escolha e discursivas: trinta questões de formação específica da área e dez 

questões de formação geral.  

A nota Enade do curso é a média ponderada da nota padronizada dos 

concluintes nas partes de formação geral e específica. Esta nota varia de 0 (zero) a 

100 (cem), sendo zero a pior nota e cem a melhor nota. A parte referente à formação 

geral contribui com vinte e cinco por cento da nota final, enquanto a referente à 

formação específica contribui com setenta e cinco por cento da nota final. 

A partir do desempenho dos alunos na avaliação, é calculado o Conceito 

Enade, o qual varia de um a cinco, de forma que o conceito um é o pior resultado e o 
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conceito cinco é o melhor resultado. São considerados conceitos satisfatórios 

aqueles iguais ou superiores a três.  

A tabela 3 e 4 mostram um resumo da nota Conceito Enade para todas os 

cursos e instituições de ensino privadas do país consideradas neste estudo. 

 

Tabela 4: Conceito Enade em 2009: 

Conceito Enade Frequência Percentual Acumulado 

3 639 87,8% 87,8% 

4 76 10,4% 98,2% 

5 13 1,8% 100,0% 

Total: 728     

 

Fonte: Enade / CPC, 2009. 

 

 

Tabela 5: Conceito Enade em 2012: 

Conceito Enade Frequência Percentual Acumulado 

3 972 75,4% 75,5% 

4 296 23,0% 98,4% 

5 20 1,6% 100,0% 

Total: 1.288     

 

Fonte: Enade / CPC, 2012. 

 

O Conceito Preliminar de Cursos (CPC) é um indicador de qualidade que 

avalia cursos de graduação. Seu cálculo e divulgação ocorrem no ano seguinte ao 

da realização do Enade, com base na avaliação de desempenho dos estudantes, no 

valor agregado pelo processo formativo e em insumos referentes às condições de 

oferta – corpo docente, infraestrutura e recursos didáticos pedagógicos – conforme 

orientação técnica aprovada pela Comissão Nacional de Avaliação da Educação 
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Superior (Conaes). Os cursos que não tiveram pelo menos dois estudantes 

concluintes participantes do Enade não têm seu CPC calculado, ficando sem 

conceito (SC). 

O Conceito Preliminar de Cursos (CPC) combina, em uma única medida, 

diferentes aspectos relativos aos cursos de graduação: (i) desempenho dos 

estudantes via nota do Enade; (ii) valor agregado pelo curso ao desenvolvimento 

dos estudantes concluintes via indicador de diferença entre os desempenhos; (iii) 

perfil do corpo docente via Censo Superior; (iv) percepção discente sobre as 

condições do processo formativo via questionário do estudante no Enade, entre 

outros. 

Este conceito conta com uma escala que vai de um a cinco, sendo nota a 

partir de três consideradas satisfatórias. Instituições com médias inferiores a três 

devem passar por uma visita de avaliação do Inep. As faculdades com notas baixas 

no CPC podem ser descredenciadas ao MEC caso obtenham pontuação de um a 

dois em mais de uma avaliação. Da base do CPC foram analisadas as variáveis: 

média do desempenho da IES em relação aos seus mestres e doutores, e média do 

regime integral, ou parcial, dos professores na instituição.  

Considerando somente as IES privadas, consolidou-se as bases de dados do 

Censo da Educação Superior com a base do Enade e do Conceito Preliminar de 

Cursos a partir do agrupamento por código da IES e por nome do curso.  Os cursos 

selecionados foram aqueles avaliados pelo ENADE nos dois anos considerados. O 

gráfico 3 abaixo mostra a distribuição dos cursos administração, economia e 

ciências contábeis, selecionados na amostra final: 
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Para os alunos analisados, 59% cursam administração, 35% ciências 

contábeis e 6% economia. 

 

Gráfico 3: Distribuição dos cursos selecionados na amostra final: 

 

Fonte: Base de dados Censo Ensino Superior, ENADE e CPC (2009 e 2012) 

 

A Tabela 6 apresenta as estatísticas descritivas da amostra. observa-se que, 

ao analisar em conjunto as áreas de administração, economia e ciências contábeis, 

a média da nota geral dos alunos destes cursos no Enade é de 34,72 pontos, e sua 

média o conceito específico é de 32,21 pontos. Observa-se que 37% destes alunos 

estão em um curso que possui ao menos um aluno no Fies, e que 63% dos dados 

desta amostra foram coletados em 2012 enquanto 37% foram coletados em 2009. 

Os alunos do sexo feminino representam 55% das observações, e aqueles que 

possuem cor de pele branca são 29%. A idade média destes alunos é de 28,19 

anos. Observa-se também que 6% destes alunos possuem o financiamento do Fies. 

 

58%

35%

7%

Distribução dos cursos selecionados na amostra final:

Administração Ciências contábeis Economia
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Tabela 6 - Estatística descritiva agrupada das áreas de administração, ciências 

contábeis e economia, sua frequência, e as variáveis em estudo: 

Variável Obs. Média Desv. Pad. Mínimo Máximo 

Nota Geral 2.303 34,72 4,97 11 59 

Nota Conceito Específico 2.303 32,21 5,45 10 60 

Trat 2.320 0,37 0,48 0 1 

Tempo 2.320 0,63 0,48 0 1 

Trat_tempo 2.320 0,22 0,42 0 1 

Mulher 2.320 0,55 0,16 0 1 

Branco 2.320 0,29 0,34 0 1 

Idade 2.320 28,19 2,98 18 46 

Nível sócio-econômico 2.320 0,06 0,32 0 4 

possui FIES 2.320 0,06 0,16 0 1 

possui financiamento outro 2.320 0,26 0,28 0 1 

Nota_doutor 2.320 1,26 1,18 0 5 

Nota_regime 2.320 2,85 1,46 0 5 

 

Fonte: Base de dados Censo Ensino Superior, ENADE e CPC (2009 e 2012). 
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6. ANÁLISE DE RESULTADOS 

 Nesse estudo, avaliamos de que forma a presença de alunos beneficiários do 

programa Fies nos cursos de ensino superior tem relação com a qualidade do curso, 

medida pelo desempenho dos cursos no exame do ENADE. A estratégia empírica 

utilizada foi o método de diferenças-em-diferenças e os modelos foram estimados 

considerando-se controles que incluem as características dos alunos e das 

instituições de ensino. 

As principais características dos alunos utilizadas no estudo são idade, nível 

socioeconômico e se possuem outro financiamento que não o Fies. Estas duas 

últimas auxiliam no controle com o intuito de se comparar alunos com níveis de 

renda semelhantes. 

Os aspectos das instituições de ensino analisadas serão qual o nível de seus 

professores e o quanto eles dedicam o seu tempo a esta instituição. Aqui também o 

controle é relevante pois ajuda a comparar instituições de ensino com o mesmo 

perfil acadêmico e financeiro. 

Foram estimadas regressões, considerando todos os três cursos avaliados, 

para a nota de componente geral (Tabela 7) e de componente específico (Tabela 8).  

Ao Realizar a regressão com a Nota Geral, para o grupo Administração, 

Economia e Ciências Contábeis, na tabela 7 observa-se que ter realizado o 

tratamento – ou seja, o curso ter algum aluno com o financiamento Fies – é 

significante e impacta positivamente na nota geral, na razão 1,19 para 1. 

Ao analisar a tabela 8 observa-se que ter realizado o tratamento – ou seja, o 

curso ter algum aluno com o financiamento Fies – é significante e impacta 

positivamente na nota conhecimento específico, na razão 1,40 para 1, e com maior 

significância do que o observado na tabela 7. 

 Assim demonstra-se que, especificamente para os cursos de administração, 

economia e ciências contábeis, a presença de alunos com o financiamento Fies é 

positivo para a nota Enade deste curso, tanto para na nota geral como, em maior 

intensidade, para a nota de componente específico. 
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Tabela 7: 

Regressão da Nota Geral Enade para os cursos Administração, Economia e 

Ciências Contábeis: 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source SS df MS Número de Observações 2.303

Modelo 3.428,79 9,00 380,98 F (9, 6265) 16,35

Resíduo 53.440,99 2,29 23,31 Prob > F 0,00

Total 56.869,79 2,30 24,70 R² 0,06

R² Ajustado 0,06

Raiz MSE 4,83

Nota Conceito Específico Coeficiente Desvio Padrão t P > |t|

Trat -0,31 0,34 -0,9 0,37 -0,98 0,36

Tempo 1,00 0,27 3,65 0,00 0,46 1,53

Trat_Tempo 1,19 0,43 2,75 0,01 0,34 2,03

Branco 0,08 0,30 0,25 0,80 -0,52 0,67

Idade -0,31 0,03 -8,76 0,00 -0,37 -0,24

Nível Sócio Economico 0,40 0,32 1,27 0,20 -0,21 1,02

Financiamento não FIES -0,50 0,37 -1,35 0,18 -1,22 0,22

Nota Doutor 0,12 0,09 1,4 0,16 -0,04 0,29

Nota Regime -0,27 0,07 -3,56 0,00 -0,41 -0,12

Constante 43,25 1,05 40,86 0,00 41,17 45,32

[intervalo de confiança a 95%]
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Tabela 8: 

Regressão da Nota Conceito Específico Enade para os cursos Administração, 

Economia e Ciências Contábeis: 

 

 

Fonte: Elaboração do próprio autor. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Source SS df MS Número de Observações 2.303

Modelo 3.208,02 9,00 356,44 F (9, 6265) 12,50

Resíduo 65.367,20 2,29 28,51 Prob > F 0,00

Total 68.575,22 2,30 29,79 R² 0,05

R² Ajustado 0,04

Raiz MSE 5,34

Nota Conceito Específico Coeficiente Desvio Padrão t P > |t|

Trat -0,35 0,38 -0,92 0,36 -1,09 0,40

Tempo 0,93 0,30 3,08 0,02 0,34 1,52

Trat_Tempo 1,40 0,48 2,93 0,00 0,47 2,34

Branco 0,04 0,33 0,13 0,90 -0,61 0,70

Idade -0,26 0,03 -6,84 0,00 -0,34 -0,19

Nível Sócio Economico 0,49 0,35 1,41 0,16 -0,19 1,18

Financiamento não FIES -0,75 0,41 -1,83 0,07 -1,56 0,05

Nota Doutor 0,17 0,10 1,79 0,07 -0,02 0,37

Nota Regime -0,29 0,08 -3,53 0,00 -0,45 -0,13

Constante 39,65 1,17 33,87 0,00 37,35 41,94

[intervalo de confiança a 95%]
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7. CONCLUSÃO 

O presente estudo busca investigar qual o impacto causado pela 

reformulação do Fies em 2010, ao comparar cursos que possuem alunos versus 

cursos que não possuem alunos com este financiamento reembolsável, sobre a nota 

Enade destes cursos, tanto referente a nota geral como a nota do componente 

específico. 

Foram analisados os cursos de administração, economia e ciências 

contábeis. Para estes três cursos, encontrou-se impacto positivo nas notas Enade 

das instituições de ensino que aceitam alunos via Fies.  Portanto a conclusão é que 

existe um impacto positivo no desempenho acadêmico dos alunos para estas 

instituições nestes determinados cursos. Os resultados são robustos e sugerem que 

instituições que possuem alunos que recebem o financiamento performam melhor 

que as que não recebem. Isto pode ocorrer pois, com o financiamento Fies, alguns 

alunos podem se dedicar mais aos estudos pois não necessitam trabalhar neste 

momento para pagar as universidades. Outro fator, este não observável, que pode 

afetar é que os alunos que se endividam devem possuir uma maior dedicação frente 

aos estudos, e por conseguinte, performar melhor.  

Entre as limitações do estudo encontram-se a ausência de variáveis capazes 

de ampliar o poder de explicação deste modelo. Desta forma, sugere-se novos 

estudos posteriores que ampliem a análise para considerar outras variáveis.  

Aconselha-se também a se realizar o mesmo estudo para alunos que 

possuem bolsa de estudo Pro-Uni (Programa Universidade para Todos). Por se 

tratar de uma bolsa de estudo – mais ligada ao mérito e com maior rigor avaliativo 

para conquistar ,e permanecer, com o benefício do a modalidade financiamento - os 

resultados dos alunos com Prouni podem ser mais robustos e impactar de forma 

mais positiva o desempenho acadêmico das instituições, além de necessitar um 

dispêndio menor dos entes públicos. 
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