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RESUMO 

 

Nesta pesquisa foi estudado como a escolha de carreiras tanto no ensino técnico 
quanto no ensino superior são influenciadas pelo mercado de trabalho. Utilizou-se os 
dados dos cursos mais concorridos da Universidade Federal Fluminense (UFF) e 
dos cursos técnicos subsequente do Instituto Federal Fluminense (IFF), como 
também dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) no período 
de 2009/2010 e 2011/2012. Para tanto, foi estimado a equação de demanda por 
curso, a fim de verificar a associação entre o número de inscritos em um curso, 
superior ou técnico, e a renda média das pessoas formadas, o desvio padrão da 
renda e a taxa de desemprego média. O modelo estimado foi o de dados em painel 
por Efeitos Fixos, para que fosse possível gerar os resultados. Observou-se que ao 
optarem por suas futuras carreiras, seja nos cursos técnicos ou superiores, os 
indivíduos levam principalmente em consideração a possibilidade de renda futura, 
baseando-se naqueles que já estão inseridos no mercado de trabalho em uma dada 
profissão. 
 
 
 
Palavras-chave: Educação. Ensino Técnico. Ensino Superior. 
 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 



 
 

Sumário 
LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS ............................................................................................ 5 

1. INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 12 

1.1. Hipótese ............................................................................................................................... 15 

1.2. Objetivos .............................................................................................................................. 15 

1.2.1. Geral ............................................................................................................................. 15 

1.2.2. Específico .................................................................................................................... 15 

2. Análise do Capital Humano, do ensino técnico e superior .................................................. 17 

2.1. A teoria do Capital Humano e seus teóricos .................................................................. 17 

2.2. Breve histórico do ensino técnico no Brasil .................................................................... 19 

2.3. Breve histórico do ensino superior no Brasil .................................................................. 22 

2.4. Determinantes da Escolha da Carreira ........................................................................... 26 

3. Metodologia ................................................................................................................................. 27 

3.1. Equação de demanda por curso ...................................................................................... 29 

3.2. Base de dados .................................................................................................................... 31 

4. Resultados e Discussões .......................................................................................................... 33 

4.1. Análise descritiva dos dados ............................................................................................ 33 

4.2. Perfil do Profissional .......................................................................................................... 37 

4.3. Análise dos determinantes ................................................................................................ 41 

5. CONSIDERAÇÕES FINAIS ...................................................................................................... 44 

6. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ........................................................................................ 45 

APÊNDICE A ....................................................................................................................................... 48 

APÊNDICE B ....................................................................................................................................... 48 

APÊNDICE C ...................................................................................................................................... 48 

APÊNDICE D ...................................................................................................................................... 49 

APÊNDICE E ....................................................................................................................................... 50 

APÊNDICE F ....................................................................................................................................... 51 

APÊNDICE G ...................................................................................................................................... 52 

APÊNDICE H ...................................................................................................................................... 52 

 



 
 

LISTA DE FIGURAS 

 

Figura 1 – Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica - 

Em unidades.. ........................................................................................................................ 21 

 

LISTA DE TABELAS 

 

Tabela 1– Cargos de nível técnico e suas respectivas remunerações em reais. .................. 33 

Tabela 2– Cargos de nível superior e suas respectivas remunerações em reais. ................ 33 

Tabela 3– Número de inscritos, candidatos por vaga e nota de corte nos cursos mais 

concorridos da Universidade Federal Fluminense. ............................................................... 34 

Tabela 4– Número de inscritos, candidatos por vaga e nota de corte nos cursos técnicos 

subsequente no Instituto Federal Fluminense. ...................................................................... 35 

Tabela 5– Renda e Taxa de Ocupação nas carreiras de nível superior.. ............................. 36 

Tabela 6– Renda e Taxa de Ocupação nas carreiras de nível técnico.. ............................... 36 

Tabela 7– Técnicos e Não-Técnicos por Gênero (Mulher e Homem) no período de 2005 e 

2015.. ..................................................................................................................................... 38 

Tabela 8– Indivíduos com nível superior e Não-Superior por sexo (Mulher e Homem) no 

período de 2005 e 2015.. ....................................................................................................... 39 

Tabela 9– Técnicos e Não-Técnicos por cor (indígena, branca, negro, amarela, parda) em 

2005 e 2015.. ......................................................................................................................... 39 

Tabela 10– Indivíduos com nível Superior e Não-Superior por cor (indígena, branca, negro, 

amarela, parda) em 2005 e 2015.. ........................................................................................ 40 

Tabela 11–Determinantes de número de inscritos por carreira.. ........................................... 41 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

LISTA DE ABREVIATURAS E SIGLAS 

 

SENAI – Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial 

SENAC – Serviço Nacional de Aprendizagem Comercial  

SEBRAE – Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresa 

SENAR – Serviço Nacional de Aprendizagem Rural 

SENAT – Serviço Nacional de Aprendizagem do Transporte 

CEFET– Centro Federal de Educação Tecnológica 

PRONATEC – Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego 

E-TEC – Programa Escola Aberta do Brasil 

FIES – Fundo de Financiamento Estudantil do Ensino Superior 

LDB – Lei de Diretrizes e Bases da Educação 

IES – Instituição de Educação Superior 

ENADE – Exame Nacional de Desempenho de Estudantes 

GT – Grupo de Trabalho Interministerial 

IFES – Institutos Federais de Ensino Superior  

ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio  

ProUni – Programa Universidade para Todos 

Reuni – Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais 

IFF – Instituto Federal Fluminense  

UFF – Universidade Federal Fluminense  

COSEAC – Coordenação de Seleção Acadêmica 

FUVEST – Fundação Universitária para o Vestibular 

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística 

SIDRA – Sistema IBGE de Recuperação Automática 

MQO – Mínimos Quadrados Ordinários  

EA – Efeito Aleatório 

EF – Efeito Fixo 

MEC – Ministério da Educação 

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira 

CAPES – Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do Nível Superior 

ONU – Organização das Nações Unidas  



 
 

PSI – Processo de Substituição de Importação  

IPEA – Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada 

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílios 

MTE – Ministério do Trabalho e Emprego 

UniePro– Unidade de Estudos e Prospectivas  

RAIS – Relação Anual de Informações Sociais



12 
 

1. INTRODUÇÃO 

 

 

Para o filósofo e teórico pedagógico René Hubert (1996), a educação vem a 

ser um conjunto de ações e de influências, exercidas voluntariamente entre os seres 

humanos, normalmente executadas de um ser humano adulto para um mais jovem. 

Nesse sentido, as ações têm como objetivo atingir um propósito determinado no 

indivíduo que está sendo educado, para que ele possa exercer sua função nos 

contextos sociais, econômicos, culturais e políticos da sociedade em que está 

integrado. 

Em 1789, na Revolução Francesa, a educação é considerada pela primeira 

vez como direito universal do homem. Já em 1948 sua importância é destacada na 

Declaração Universal Dos Direitos Do Homem, proclamada pela Organização Das 

Nações Unidas (ONU). 

A partir da década de 1960, surge a Teoria do Capital Humano, mais tarde 

formalizada por Schultz (1971). De forma geral “é definida como sendo todas 

aquelas características adquiridas pelo trabalhador que o tornam mais produtivo” 

(FILER; HAMERMESH; REESS, 1996, p. 84). A ideia implícita é o investimento dos 

indivíduos em si mesmos de diversas formas. Segundo Bartalotti e Menezes-Filho 

(2007), quanto maior o investimento em capital humano de um indivíduo, maior será 

a sua remuneração. Esse investimento gera “melhoria na capacidade do 

trabalhador, aumento de sua produtividade e, portanto, possibilita maiores 

rendimentos” (BARTALOTTI; MENEZES-FILHO, 2007, p. 489). 

Dessa forma, a educação desempenha um papel fundamental na formação 

do cidadão, e devido a isso ela tem passado por diversas transformações. No Brasil, 

a busca pelo ensino gratuito e de qualidade entra em destaque nas discussões a 

partir da década de 1930, onde também distintas foram as leis que tiveram o intuito 

de dar originalidade para a educação primária, secundária e superior. Assim, “a 

educação é vista como um elemento importante na formação das novas gerações e 

na sua inserção em uma ordem política e econômica que se quer inconteste” 

(LOPES; GALVÃO, 2001, p. 23). Mas é em 1988 com a “Constituição Cidadã” que o 

número de matrículas nas escolas começa a demonstrar crescimento, 

principalmente na educação básica. 
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Quanto ao ensino técnico, nota-se que o país começou a se preocupar com a 

falta de qualificação das pessoas no contexto da Segunda Guerra Mundial (1945), já 

que a partir disso houve uma contenção da emigração de mão de obra especializada 

dos países europeus. Dessa forma, em 1942 foi criado o Serviço Nacional de 

Aprendizagem Industrial (SENAI) e em 1946 o Serviço Nacional de Aprendizagem 

Comercial (SENAC) (ROMANELLI, 1986). A especialização da mão de obra no 

ensino profissional industrial era muito necessária principalmente por causa do 

Processo de Substituição de Importação (PSI). 

Como exposto por Souza (2014), analisando a história do ensino 

técnico/tecnológico brasileiro é possível notar a dualidade entre a formação técnica 

profissionalizante e a formação geral. Nota-se que o ensino técnico 

profissionalizante era destinado aos filhos da classe trabalhadora, enquanto o 

científico era voltado à elite que possuía mais recursos financeiros. 

No que tange ao ensino superior, atribui-se grande participação na formação 

dos profissionais de variados campos, sendo visto como poderoso mecanismo de 

ascensão social, cabendo destacada valorização para o ensino oferecido pelas 

Universidades Públicas. Contudo, essa modalidade de ensino só foi introduzida no 

Brasil apenas na terceira década do século XX e seu desenvolvimento marcou-se 

pela combinação de dois traços fundamentais: o caráter privado de sua dependência 

administrativa (estadual, municipal ou privada); e, a sua natureza de instituição 

isolada (sem vínculos com Universidades) recupera e consolida a tradição fundadora 

iniciada no tempo do Império com as faculdades de Direito, Medicina e Engenharia 

(SEVERINO, 2008). 

Acredita-se que ao optar por uma carreira, seja ela no ensino técnico ou 

superior os indivíduos assumem a busca de um maior retorno econômico decorrente 

de uma futura ascensão no mercado de trabalho. Embora também sejam relevantes 

fatores como a vocação e o status vinculado à carreira. Assim, todos os custos 

associados a um curso e ao tempo dedicado para obter as habilidades produtivas 

são influenciados pelo retorno e futuras possibilidades de ganhos (EHRENBERG, 

2004). 

Assim, a problemática proposta nesse trabalho é analisar como a escolha dos 

indivíduos nas carreiras de nível técnico e nível superior é influenciada pelo mercado 

de trabalho, no que concerne à entrada do indivíduo nesse, quanto ao retorno da 
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atividade exercida. Partindo-se da hipótese de que o indivíduo escolhe sua profissão 

de acordo com a utilidade que essa lhe proporcionará no futuro. Dessa forma quanto 

maior for o fluxo de utilidade esperado, em uma determinada profissão, maior será a 

concorrência para entrar no curso almejado. 

 Busca-se analisar de que forma os incentivos de mercado de trabalho 

influenciam as escolhas de carreira dos candidatos às vagas, como também os 

principais determinantes para o indivíduo ao escolher a sua futura carreira e como a 

taxa de ocupação de cada profissão e a concorrência nos cursos afeta as escolhas 

dos candidatos nos processos seletivos para o Instituto Federal Fluminense (IFF) 

campus Campos dos Goytacazes, ensino técnico, e Universidade Federal 

Fluminense (UFF) campus Niterói, ensino superior, no período 2009-2010 e 2011-

2012. Optando-se pelos cursos técnicos subsequente do IFF e os cursos mais 

concorridos da UFF Universidade Federal Fluminense, o primeiro por acreditar que 

os indivíduos que fazem a escolha pelo técnico subsequente já tem uma decisão 

mais concreta em relação ao seu futuro profissional, e a segunda por ser 

considerada um dos maiores centros Universitários do Brasil. 

Em relação ao período analisado na equação de demanda por curso, 

encontraram-se restrições. Logo, o período mais recente que se pode analisar veio a 

ser 2012, visto que no ano seguinte a UFF passou a adotar também o Exame 

Nacional do Ensino Médio (ENEM) como critério de seleção para o ingresso de 

novos alunos. Isso não reflete na questão do IFF, porém como se estuda o mesmo 

período, o corte de tempo teve de ser o mesmo. 

Tendo em vista os objetivos e hipóteses, o presente trabalho foi desenvolvido 

em três capítulos. O primeiro capítulo tem como objetivo apresentar ao leitor 

diferentes discussões referente à teoria do Capital Humano, ao ensino técnico, ao 

ensino superior e sobre fatores que influenciam na escolha da carreira. Dessa forma 

foram utilizados como principais referências bibliográficas obras de autores como: 

Becker, Jacob Mincer, Theodore Schultz, Neto, David Hume, Durham, Saviani, 

Schwartzman, Bomeny, Santos; Cerqueira e Bartalotti; Menezes-Filho. 

Já no segundo capítulo são apresentadas as etapas metodológicas utilizadas 

para alcançar os objetivos propostos. Também é apresentada a equação de 

demanda por curso proposta por Bartalotti e Menezes-Filho (2007) utilizada no 

presente trabalho, como ainda uma seção sobre a base de dados. 
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O último capítulo tem como objetivo principal apresentar os resultados e 

discussões através de uma análise descritiva, como também retratar a tipologia dos 

indivíduos nos cursos técnicos e superiores de acordo com o gênero e a cor desses, 

e ainda os resultados obtidos através da equação de demanda por curso que foi 

processada no Stata 14. Por fim, o trabalho traz uma discussão final na seção 

“Considerações Finais” e também são apresentadas as bibliografias que nortearam 

o trabalho. 

 

1.1. Hipótese 

 

Parte-se da hipótese que o indivíduo escolhe sua profissão de acordo com a 

utilidade (renda) que essa lhe proporcionará no futuro, ou seja, a renda. Dessa 

forma, espera-se que quanto maior for o fluxo de utilidade esperado, em uma 

determinada profissão, maior será a concorrência para entrar no curso almejado.  

 

1.2. Objetivos 

 

1.2.1. Geral 

 

 Analisar de que forma os incentivos de mercado de trabalho influenciam as 

escolhas de carreiras dos candidatos as vagas no Instituto Federal Fluminense-

campus Campos dos Goytacazes (ensino técnico) e na Universidade Federal 

Fluminense- campus Niterói (ensino superior), no período 2009-2010 e 2011-2012. 

 

1.2.2. Específico 

 

a) Traçar o perfil dos indivíduos por gênero e cor da pele daqueles que 

optaram pela escolha do ensino técnico e do ensino superior. Analisar a 

evolução desse perfil entre 2005 e 2015 e; 

b) Analisar os principais determinantes para o indivíduo ao escolher a sua 

futura carreira e como a taxa de ocupação de cada profissão e a 

concorrência nos cursos afetam as escolhas dos candidatos nos 
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processos seletivos para o Instituto Federal Fluminense (IFF), ensino 

técnico, e Universidade Federal Fluminense (UFF), ensino superior. 
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2. Análise do Capital Humano, do ensino técnico e superior 
 

O presente capítulo tem como objetivo apresentar o referencial teórico. Dessa 

forma, ele foi dividido em quatro subseções. 

A primeira analisa a Teoria do Capital Humano e utiliza principalmente as 

bibliografias de Gary Becker, Jacob Mincer e Theodore Schultz. 

Já a segunda é abordado um breve histórico do ensino técnico. Com as 

primeiras escolas de formação, a consequente necessidade de investimentos na 

qualificação da mão de obra, por conta da industrialização no Brasil, e todas as 

transformações até o contexto dos atuais Institutos Federais De Educação Ciência e 

Tecnologia. Ressaltando assim, os programas criados para auxiliar o ensino técnico. 

Na terceira aborda-se o ensino superior, que teve origem no Brasil com Dom 

João VI, e suas principais transformações. Como a criação das Universidades, 

reformas de âmbito governamental e programas vinculados a este ensino. 

E por fim, colocam-se fatores que influenciam a escolha da carreira dos 

futuros profissionais. 

 

2.1. A teoria do Capital Humano e seus teóricos 

 

A partir de 1950, com o fim da Segunda Guerra Mundial o mundo se volta 

para a organização econômica e social.  E é através de Gary Becker, Jacob Mincer 

e Theodore Schultz que ocorre o marco da Teoria do Capital Humano e o 

rejuvenescimento da educação (NETO, 2006). 

Com o passar do tempo, investir em educação passou a ser fundamental para 

combater desigualdades sociais e melhorar as condições dos países menos 

desenvolvidos. A partir dos estudos de David Hume (1740) observa-se uma análise 

sobre a importância do “material humano”. Em seu estudo sobre “A Treatise of 

Human Nature”, perguntava o que aconteceria se, através de desastres naturais ou 

guerra o equipamento físico da Inglaterra fosse destruído, mas permanecesse 

intacto o seu material humano e sua tradição de cultura. Para Hume os efeitos não 

seriam particularmente danosos, pois depois de algum tempo a civilização seria 

reconstruída podendo inclusive, ser ainda mais próspera do que antes da destruição 

devido à capacidade de invenção e imaginação inerente ao ser humano. Se, 
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entretanto, ocorresse o contrário, o capital humano fosse destruído em vez do 

capital físico então, a civilização da Inglaterra retornaria a idade da pedra. Deixando 

claro, a importância da cultura e da educação no aspecto de desenvolvimento 

(KELNIAR; LOPES; PONTILI, 2013). 

Segundo Becker, a educação e a formação podem ser consideradas como 

investimentos feitos por indivíduos racionais, com o intuito de aumentar sua 

eficiência produtiva e sua renda. A teoria faz uso de microfundamentos, onde os 

agentes econômicos, ao decidirem investir ou não em educação escolhem entre os 

benefícios que obterá no futuro e os custos do investimento de sua formação 

(KELNIAR; LOPES; PONTILI, 2013). 

 O estudo de Becker traz explicação para diversos fenômenos empíricos. 

Entre eles, tem-se que: a) os rendimentos costumam aumentar com a idade a uma 

taxa decrescente, e essa tendência tende a ser positivamente relacionada com o 

nível de qualificação do indivíduo; b) as taxas de desemprego tendem a ser 

inversamente relacionadas com o nível de qualificação do indivíduo; c) pessoas mais 

jovens mudam de emprego com mais frequência e recebem mais treinamento e 

escolaridade do que pessoas mais velhas; d) a distribuição de rendimentos é 

positivamente inclinada, especialmente entre profissionais e outros trabalhadores 

qualificados e; e) pessoas mais hábeis recebem mais treinamentos (KELNIAR; 

LOPES; PONTILI, 2013). 

 Para Mincer (1958) os investimentos em Capital Humano possuem diversas 

categorias que podem ser descritas em uma cronologia de um ciclo de vida: 

recursos alocados com as crianças e com o desenvolvimento infantil, representados 

pelos investimentos na pré-escola. Os investimentos em educação formal, 

treinamento no local de trabalho, learning, jobsearch e a migração. Além dos 

investimentos em saúde que permanecem ao longo da vida (SOARES, 2007). 

Mincer também deu importante contribuição no campo da econometria, sendo o 

formulador da “função salário do capital humano”. Utilizada para análise das taxas 

de retorno dos investimentos em educação, o tempo de trabalho que o ser humano 

leva para atingir suas metas, onde as diferenças salariais são encontradas no 

número de anos investidos em escolaridade. 

Por fim, Mincer (1985) oficializou teoricamente a derivação da equação de 

rendimentos, tendo a variável dependente renda sido explicada por educação e 
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experiência. Assim, a equação, na forma semi-log ficou conhecida como “equação 

minceriana”, a qual representa quanto cada ano de estudo e experiência impacta no 

rendimento. 

Para Schultz (1971) quando as pessoas investem em si mesmas, elas podem 

ampliar o raio de escolha posto à disposição e desta forma, podem também 

aumentar o seu bem-estar. Portanto, o aumento no investimento do Capital Humano 

é algo importante para que ocorra o desenvolvimento econômico. Conforme o 

Schultz, este investimento pode aumentar os ganhos produtivos do trabalhador, no 

âmbito econômico e social.  

A partir do exposto, concluí-se, que na Teoria do Capital Humano, o papel da 

educação vem a ser aquele de principal determinante da renda futura. Sendo a 

responsável por melhorar o desempenho dos indivíduos e assim a produtividade 

destes, levando o aumento de suas rendas. Além disso, a educação ganha destaque 

no debate sobre a Teoria do Capital Humano. 

 

2.2. Breve histórico do ensino técnico no Brasil 

 

No Brasil, a educação profissional e o sistema escolar caminharam de forma 

oposta. As primeiras escolas de formação profissional, os liceus de artes e ofícios, 

foram criadas a partir do começo do século XX, por meio de instituições de caridade 

e religiosas com intuito de levar qualificação para a população mais pobre. Ao final 

dos anos 30 e início dos anos 40, o Ministério da Educação tentou criar um sistema 

de educação profissional sob sua coordenação, chegando, inclusive, a importar 

alguns professores da Suíça para ensinar em escolas técnicas. Mas foi uma 

expectativa fracassada (SCHWARTZMAN; BOMENY et al, 2000). 

Apenas na década de 1950, com a instalação de diversas empresas 

multinacionais no Brasil, o setor industrial passa a exigir investimentos na qualidade 

da mão-de-obra com base na Teoria do Capital Humano. Levando assim, a 

ampliação da Rede Federal para impulsionar a oferta de educação profissional. 

(TAVARES, 2012). 

No mesmo momento em que o Ministério da Educação tentava alcançar um 

sistema regulado de educação profissional, o setor industrial estava focado em criar 

seu próprio sistema de formação profissional. Sistema esse, financiado com 
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recursos públicos, mas gerido pelas associações empresariais. Ao longo do tempo, 

essa ideia prevaleceu, e criou-se o “Sistema S” formado atualmente pelo SENAI 

(indústria), SENAC (comércio), SEBRAE (pequenas e médias empresas), SENAR 

(agricultura) e SENAT (transportes) (SCHWARTZMAN; CASTRO, 2013). 

A organização do sistema educativo formal dos anos 40 vigorou sem se 

alterar até a Lei n °. 5.692 de 1971 a qual unificou os antigos cursos primários e 

ginasial em um curso fundamental de oito anos, deixando assim as opções de 

formação técnica e profissional para o Ensino Médio. Havendo fundamentalmente as 

opções de formação clássica (humana), científica e normal. Nesse mesmo contexto 

temporal, ficava obrigatório que todos os estudantes de nível médio devessem obter 

uma habilidade profissional. Essa foi uma experiência fracassada que terminou por 

ser revogada em 1982 (MARTINS, 2006). 

Ao final dos anos 90, surge a preocupação do governo federal no que tange à 

sua rede de formação profissional, os Centros Federais de Educação Tecnológica 

(CEFETs), um grupo de escolas técnicas de nível médio, porém bem estruturado 

com recursos e localizado nas capitais dos estados. As quais tinham se tornado 

cursos preparatórios para ingresso nas Universidades mais competitivas, focada 

predominantemente a estudantes de classe média e alta que conseguiam acesso 

através do exame de seleção, os “vestibulinhos”.  Já os cursos de formação, tinham 

como alvo um público com idade mais elevada e interesse de imediata inserção no 

mercado de trabalho, a qual não oferecia, necessariamente, o título de nível médio 

requerida para acessar o nível superior (SCHWARTZMAN; CASTRO, 2013). 

Essa concepção foi interrompida no começo do Governo Luiz Inácio Lula da 

Silva, como resposta as pressões dos professores e funcionários desses centros, 

que se sentiam inferiores. Assim, os CEFETs foram elevados a categoria de nível 

universitário, se transformando em Institutos Federais de Educação, Ciência e 

Tecnologia, oferecendo então cursos de nível universitário de graduação e pós-

graduação. A elevação destes trouxe grande ênfase para o ensino técnico, que teve 

a Lei 11.892 de dezembro de 2008, que instituiu a Rede Federal de Educação 

Profissional, Científica e Tecnológica, e com ela a criação de milhares de novos 

cargos (SCHWARTZMAN; CASTRO, 2013). Na Figura 1 mostra-se a expansão da 

Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica, e é possível notar 

o quanto a rede cresceu nos últimos anos. 
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Figura 1–Expansão da Rede Federal de Educação Profissional, Científica e 
Tecnológica – Em unidades. 
Fonte: Ministério da Educação (MEC), 2016. 

 

Em outubro de 2011, o governo federal sancionou a Lei 12.513, que instituiu o 

Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego (PRONATEC), o qual 

amparou toda política de ensino profissional e técnico no Brasil sob a égide do 

Ministério da Educação. 

Tal programa tem por base, a unificação de uma sequência de iniciativas já 

existentes, porém que não operam de forma integrada. Pode-se citar: o Brasil 

Profissionalizado, criado para repassar recursos do governo federal para escolas 

estaduais e a Rede de Educação Técnica a Distância (E-TEC). Nas novas iniciativas 

estão, a “Bolsa-Formação” para oferta de cursos técnicos e formação continuada 

gratuita a trabalhadores, estudantes e pessoas em situações sociais mais 

desfavorecidas e o “FIES Técnico”, programa de crédito educativo para estudantes 

de cursos técnicos de nível médio e empresas voltadas a qualificar seus 

trabalhadores. 

É possível notar assim, que o ensino profissional passou por diversas 

transformações que permitiram a ampliação das vagas e também passou a atender 

um público maior. 
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2.3. Breve histórico do ensino superior no Brasil 

 

A origem do ensino superior no Brasil ocorreu a partir de 1808, no aspecto de 

cursos avulsos criados através de Dom João VI, sendo somente no primeiro quartel 

do século XX que surgem algumas iniciativas de organizações de universidades. 

Estas só aparecem mais claramente a partir do Decreto 19.851 de 11 de abril de 

1931, que se estabeleceu o Estatuto das Universidades Brasileiras (SAVIANI, 2010). 

Entre 1889 e 1918 foram criadas no Brasil 56 novas escolas superiores, a 

grande maioria privada. Destaca-se também neste momento, a presença de  

instituições católicas, oferecendo uma alternativa confessional ao ensino público, e, 

iniciativas de elites locais que buscavam compor seus estados de estabelecimentos 

de ensino superior (SANTOS; CERQUEIRA, 2009). 

Analisando a década de 1930, nota-se que no governo Vargas, instituíram-se 

reformas e parâmetros legais para as Universidades que viessem a ser criadas no 

Brasil, não eliminando as escolas autônomas e nem tirando a liberdade das 

iniciativas privadas. Segundo Durham (2005), a Universidade já nasceu 

conservadora; dado que o modelo de Universidade proposto consistia, em grande 

parte, numa confederação de escolas que preservaram muito de sua autonomia 

anterior. 

Em 1931 foi criado o Ministério de Educação e Saúde, tendo como primeiro 

titular Francisco Campos. Esse ano também é marcado pela aprovação do Estatuto 

das Universidades Brasileiras, que vigorou até 1961, onde: a Universidade poderia 

ser oficial; ou seja, pública ou livre (particular) e deveria, também, incluir três dos 

seguintes cursos: Direito, Medicina, Engenharia, Educação, Ciências e Letras. Essas 

faculdades seriam ligadas, por meio de uma reitoria, por vínculos administrativos, 

mantendo, no entanto, a sua autonomia jurídica (CAMPOS, 1978). 

Já a época de 1960 marcou-se pela formação da rede de Universidades 

federais; criação da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (a primeira 

universidade católica); expansão do sistema universitário estadual paulista e o 

surgimento de instituições estaduais e municipais de ensino de menor porte em 

todas as regiões do país. Entre 1946 e 1960, foram criadas 18 Universidades 

públicas e dez particulares de maioria confessional católica e presbiteriana 

(SAMPAIO, 2000). 
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 O golpe militar em 1964 provocou no movimento estudantil mecanismos de 

pressão pela reforma Universitária, com intuito de conseguir mais verbas e vagas 

nas Universidades, levando em 1968 na ocupação das principais Universidades 

pelos estudantes (SAVIANI, 2010). 

 Tanto o setor público quanto o privado foram beneficiados com os resultados 

da política econômica do regime militar. No Brasil, a repressão política promoveu o 

ensino superior, tanto público quanto privado. O número de matrículas, em cerca de 

vinte anos, passou de 95.961 (em 1960), para 134.500 (em 1980). Os anos de 1968, 

1970 e 1971 foram os que apresentaram as maiores taxas de crescimento 

(SANTOS; CERQUEIRA, 2009). 

 Quanto à década de 1980, esta foi caracterizada pela crise econômica e 

transição política que levou a uma nova Constituição em 1988, a qual estabeleceu 

um mínimo de 18% da receita anual, resultante de impostos da União, para a 

manutenção e desenvolvimento do ensino; garantiu também a gratuidade do ensino 

público nos estabelecimentos oficiais em todos os níveis e criou o Regime Jurídico 

Único, estabelecendo pagamento igual para as mesmas funções e aposentadoria 

integral para funcionários federais (SANTOS; CERQUEIRA, 2009). 

Outro importante marco para o sistema educacional foi a aprovação da  Lei de 

Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB), em dezembro de 1996, no governo 

de Fernando Henrique Cardoso, que trouxe inovações como a explicitação dos 

variados tipos de Instituições de Ensino Superior-IES admitidos. Assim, a categoria 

de Universidade foi dada às instituições que articulassem ensino e pesquisa. A nova 

Lei fixou a obrigatoriedade do recredenciamento das instituições de ensino superior, 

precedida de avaliações, estabelecendo a necessidade de renovação periódica para 

o reconhecimento dos cursos superiores.  

Para o setor privado, a LDB representou uma ameaça de perda de status e 

autonomia. Nesse cenário que se cria o Exame Nacional dos Cursos, o conhecido 

Provão, que vem a ser o atual Exame Nacional de Avaliação do Desempenho do 

Estudante (ENADE), que, a princípio, encontrou fortes resistências entre as 

instituições privadas e de alunos e professores do setor público (SANTOS; 

CERQUEIRA, 2009). 

 Mais recente, no governo Luiz Inácio Lula da Silva, um das primeiras 

iniciativas para o setor da educação foi por meio da edição do Decreto de 20 de 

http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/proen/ldb_11ed.pdf
http://www.ufsj.edu.br/portal2-repositorio/File/proen/ldb_11ed.pdf
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outubro de 2003 que “institui Grupo de Trabalho Interministerial – GT encarregado 

de analisar a situação atual e apresentar plano de ação visando à reestruturação, 

desenvolvimento e democratização das Instituições Federais de Ensino Superior – 

IFES” (BRASIL, 2003). O mesmo Decreto orientava que o plano a ser elaborado 

deveria ainda apresentar 

 

[...] medidas visando à adequação da legislação relativa às IFES, inclusive 
no que diz respeito às suas respectivas estruturas regimental, bem assim 
sobre a eficácia da gestão, os aspectos organizacionais, administrativos e 
operacionais, a melhoria da qualidade dos serviços e instrumentos de 
avaliação de desempenho (BRASIL, 2003). 

 

 Naquela conjuntura, a iniciativa de criação do GT e a forma como iniciaram as 

discussões sobre o ensino superior foi precipitada, conflituosa e incoerente com as 

relações históricas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva com os movimentos 

sociais, associações científicas, sindicatos e centrais sindicais. Para Mancebo e 

Silva Júnior (2004), essas entidades ainda buscavam 

 

[...] novas formas de organização e de posicionamento diante da hegemonia 
do terceiro setor, na interlocução sociedade civil-governo (uma herança do 
governo FHC) e perante um presidente que manteve relações orgânicas 
com tais entidades e foi personagem destacado no processo brasileiro de 
redemocratização, da década de 1980, os acontecimentos de 2003, no 
campo do ensino superior, revelam a dificuldade do governo para a 
realização de um debate democrático sobre a Reforma Universitária e a 
grande possibilidade de uma continuidade, com traços de acentuação, do 
processo iniciado no governo anterior (MANCEBO; SILVA JUNIOR, 2004, p. 
1-2). 

 

 Assim, dentre os programas voltados para o ensino superior, vale ressaltar os 

seguintes (MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, 2016): 

• Fundo de Financiamento Estudantil (Fies): programa do Ministério da 

Educação destinado a financiar a graduação na educação superior de 

estudantes matriculados em cursos superiores não gratuitas na forma 

da Lei 10.260/2001. Podem recorrer ao financiamento os estudantes 

matriculados em cursos superiores que tenham avaliação positiva nos 

processos conduzidos pelo Ministério da Educação. 

• Exame Nacional do Ensino Médio (Enem): criado em 1998, é uma 

avaliação de desempenho dos estudantes de escolas públicas e 

particulares do Ensino Médio. Além de servir como forma de acesso as 

http://portal.inep.gov.br/web/enem
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universidades públicas do país. Os resultados dos alunos geram dados 

que são analisados pelo governo e estudiosos do assunto, para que 

seja possível melhorar as políticas públicas de educação, além de 

servir como um bom boletim de desempenho individual. 

• Programa Universidade para Todos (ProUni): criado em 2004, pela Lei 

11.096/2005. Tem como finalidade a concessão de bolsas de estudos 

integrais e parciais a estudantes de curso de graduação e de cursos 

sequenciais de formações específicas, em instituições privadas. 

• Programa de Apoio a Planos de Reestruturação e Expansão das 

Universidades Federais (Reuni): foi lançado em 2007 e tem como 

objetivo principal ampliar o acesso e a permanência na educação 

superior. 

Dessa forma, o ensino superior passou por diversas reformas que 

possibilitaram a ampliação do número de vagas nas universidades públicas e 

particulares. 
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2.4. Determinantes da Escolha da Carreira 

 

Parte-se do princípio de que educação significa investimento em Capital 

Humano. Esse investimento possibilita melhoria na capacidade do trabalhador, 

aumenta sua produtividade e, portanto, possibilita maiores rendimentos 

(BARTALOTTI; MENEZES-FILHO, 2007).  

Escolher uma carreira vem se tornando cada vez mais difícil para os jovens 

na época atual. “A necessidade da escolha cada vez mais precoce, o grande 

número de opções, as inúmeras mudanças e exigências do mercado de trabalho são 

os fatores que mais contribuem para a dificuldade e insegurança do sujeito que 

pretende escolher sua futura profissão” (BASTOS, 2010). 

Assim, de acordo com Bastos (2010) [...] “a escolha do jovem se dá a partir de 

um contexto social, econômico e político específico, de um círculo espacial e 

temporal determinado, historicamente construído, de estruturas e conjunturas 

peculiares”. Além disso; fatores como renda, perspectiva de empregabilidade, taxa 

de retorno, status associados à carreira ou vocação fazem parte do processo de 

decisão individual. Ademais, a renda e a taxa de retorno também estão presentes 

como fatores (BARTALOTTI; MENEZES-FILHO, 2007). 

Outro fator que influencia a opção por um curso específico, refere-se à 

concorrência no concurso de admissão para a Universidade. Não é raro encontrar 

estudantes matriculados que afirmam ter escolhido um curso em detrimento a outro 

por ser mais “fácil” ingressar neste (BARTALOTTI; MENEZES-FILHO, 2007). Desta 

forma, a observação mais acertada a fazer seria a de que os indivíduos escolhem 

suas futuras carreiras tendo por base as devidas possibilidades dentro do mercado 

de trabalho, seja ela de risco ou retorno.  
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3. Metodologia 

 

Buscando-se entender a principal influência dos indivíduos na busca pela 

carreira, a presente seção tem como objetivo desenvolver a metodologia, onde se 

apresenta as etapas metodológicas para a elaboração dos resultados 

econométricos, bem como apresentar a equação e a base de dados utilizados.  Já 

na subseção 3.1 é abordada a equação de demanda por curso utilizada para chegar 

aos resultados que são discutidos no Capítulo 4. 

 Para se alcançar o objetivo principal que vem a ser a influência do mercado 

de trabalho na escolha pela carreira no ensino técnico ou superior o trabalho foi 

desenvolvido em cinco etapas. 

Na primeira etapa foi feita a coleta dos dados. Ao buscar dados para testar as 

determinantes da escolha por carreira, observa-se a falta de estatísticas para 

demanda pela educação. Sendo assim, a melhor escolha seria os dados de oferta 

de vagas nos Institutos Federais e nas Universidades Públicas, que apresentam 

rigidez ao longo do tempo, devido às restrições de financiamento público e a 

burocracia envolvida para abertura de novas unidades das mesmas.  

Então, como proxy para a demanda por educação utilizou-se estatísticas do 

vestibular do Instituto Federal Fluminense (IFF) 1  e da Universidade Federal 

Fluminense(UFF)2, como número de inscritos, número de candidato por vaga e nota 

de corte. 

Quaisquer umas dessas três maneiras merecem consideração, porém 

segundo Bartalotti e Menezes-Filho (2007), a relação número de candidatos por 

vaga é destorcida, pois pode oscilar bruscamente em relação a vagas oferecidas, 

além de superestimar a quantidade de pleiteantes por cursos com oferta restrita e 

subestimá-la em carreiras com oferta ajustada. Além disso, a nota de corte 

apresenta problemas semelhantes, ao proporcionar uma comparação relativa entre 

os cursos, logo ocultando a demanda absoluta. Já ao utilizar os números absolutos 

de inscritos ignora-se o fato de que variações de igual montante de pleiteantes às 

vagas de cursos diferentes podem ter impactos relativos não semelhantes. Apesar 

deste fato, o número de inscritos é a apresentação mais indicada, já que suas 

                                                            
1 Para cursos técnicos subsequente campus Campos dos Goytacazes no período de 2009/2010 e 

2011/2012. 
2Para cursos superiores mais concorridos campus Niterói no período de 2009/2010 e 2011/2012. 

https://www.dicio.com.br/subestimara/
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distorções são menos importantes e seu uso facilita a interpretação dos resultados 

(BARTALOTTI E MENEZES-FILHO, 2007). 

Dessa forma, os dados relacionados ao IFF e a UFF, foram coletados de duas 

formas: o primeiro no Departamento de Processos Seletivos, e o segundo online, 

através da Coordenação de Seleção Acadêmica (COSEAC) produzidos em 

2009/2010 e 2011/2012. As instituições foram escolhidas por serem reconhecidas 

como grandes centros de excelência no ensino e baseado no trabalho de Bartalotti e 

Menezes-Filho (2007), onde este utilizou estatísticas do vestibular da Fundação 

Universitária para Vestibular (FUVEST). Sendo assim, o período a ser estudado teve 

de ser até 2012, principalmente por conta da UFF, pois foi até este ano que a 

Universidade adotou somente o seu vestibular como fonte única de acesso. Após 

esse período as principais Universidades Públicas brasileiras passaram a adotar o 

sistema do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) para selecionar seus 

ingressantes (INEP, 2015). 

Na segunda etapa realizou-se um levantamento de dados em relação à renda 

de 2009 a 2012. Para tanto buscou-se as informações no Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE), por meio de seu Sistema de Recuperação 

Automática (SIDRA). Foram coletados apenas os dados do Estado do Rio de 

Janeiro, considerada a amostra compatível com o IFF e a UFF.  

Após a coleta, foram calculados os desvios padrão dessas rendas e a taxa de 

ocupação para cada profissão. Em relação à taxa de ocupação, esta é obtida por 

meio do percentual de pessoas na força de trabalho na semana de referência em 

relação às pessoas em idade de trabalhar: [força de trabalho/ pessoas em idade de 

trabalhar] x 1003. 

Na quarta etapa os dados foram organizados em tabelas para facilitar a 

interpretação. Os dados são apresentados e explicados no Capítulo 4, juntamente 

com os resultados para uma melhor compreensão. 

Na quinta etapa estimou-se a equação de demanda por curso utilizando-se o 

programa estatístico Stata 14.  

 

                                                            
3Informações extraídas de site:  

<http://www.ibge.gov.br/home/estatistica/indicadores/trabalhoerendimento/pnad_continua/primeiros_r

esultados/analise01.shtm> Acesso em: 24 de maio de 2017. 
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3.1. Equação de demanda por curso 

 

A partir da proposta, elaborada por Bartalotti e Menezes-Filho (2007), para 

avaliar a influência dos fatores objetivos e a escolha da carreira. Busca-se entender 

o desempenho relativo no mercado de trabalho de cada profissão e como este afeta 

a escolha dos futuros profissionais, através da seguinte Equação: 

 

𝑰𝒏𝒔𝒄𝒊𝒕 = 𝒇𝒊 + 𝜹𝒕 + 𝜷𝟏Ȳ𝒊𝒕 + 𝜷𝟐𝑫𝑷(𝒀)𝒊𝒕 + 𝜷𝟑𝑼𝒊𝒕 + 𝜷𝟒𝑪𝒐𝒏𝒄𝒊𝒕 + 𝜺𝒊𝒕 

 

Sendo: 

𝑰𝒏𝒔𝒄𝒊𝒕: inscrições por carreira; 

𝒇𝒊: representa o efeito estatístico a cada unidade (i), que procura capturar todas as 

características não observáveis inerentes à carreira e invariantes ao longo do tempo; 

𝜹𝒕: identifica as variáveis binárias anuais, que capturam os efeitos não observáveis 

que afetam todas as carreiras em um determinado período de tempo. Permitindo a 

relação causal mesmo no caso em que variáveis macroeconômicas estejam 

correlacionadas com as variáveis explicativas; 

𝜷𝟏, 𝜷𝟐,𝜷𝟑e 𝜷𝟒: tem sinais esperados positivo (por está associado ao rendimento), 

positivo (relacionado ao desvio-padrão, vem a ser uma medida que só pode assumir 

valores não negativos), positivo (no que diz respeito à ocupação) e positivo (quanto 

à concorrência nas carreiras, acredita-se que esta tende cada vez mais a aumentar) 

respectivamente; 

�̅�𝒊𝒕 : o rendimento médio; 

DP(Yit): o desvio padrão deste rendimento; 

Uit: a taxa de ocupação; 

Concit: a concorrência na carreira; 

𝜺𝒊𝒕: é o termo aleatório que afeta o número de inscritos, variando entre as carreiras e 

ao longo do tempo; 

Os subscritos i t indicam que se tem observações tanto nas dimensões 

espaciais quanto temporais. 

Devido à falta de base de dados que facilitem o acesso a microdados de 

estudantes, tal como seu desempenho e características ao escolher o seu curso, 

não é possível o desenvolvimento de observações de caráter individual. Dessa 
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forma, segundo Bartalotti e Menezes-Filho (2007), utilizando dados agregados, a 

estimação em painel com efeitos-fixos resolve possíveis problemas de variáveis não 

observáveis como habilidade. Considera-se que a habilidade média dos estudantes 

em cada curso é fixa no período estudado. 

Ao utilizar a técnica de dados em painel, serão apresentadas as estimações 

por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO) 4  para dados em painel pooled 

(OLS)5,efeito aleatório e efeito fixo, além dos testes de robustezes para a escolha do 

melhor modelo econométrico.  

Os modelos de regressão com dados em painel são também chamados de 

dados combinados, por agregar uma combinação de séries temporais e de 

observações em corte transversal multiplicadas por T períodos de tempo. Nesse 

caso, há muito mais informação para se estudar o fenômeno e graus de liberdade 

adicionais. (BALTAGI, 2001; HSIAO, 2003). 

No entanto, estes dados, de acordo com Gujarati (2006), não estão livres de 

problemas, principalmente aqueles que envolvem estimação, por ter tanto estudos 

temporais quanto corte transversal. Porém a utilização desse modelo, para os 

objetivos se mostrou mais adequado. Este modelo, ainda possibilita identificar e 

mensurar efeitos que não seriam possíveis por meio da análise de dados com corte 

transversal ou de séries temporais isoladas. 

Para a modelagem dos efeitos não observados existem duas possibilidades: 

os efeitos fixos e os efeitos aleatórios. No modelo de efeitos fixos considera-se que o 

intercepto específico de cada indivíduo pode estar correlacionado com um ou mais 

regressores. Quanto ao modelo de efeitos aleatórios, pressupõe-se que o intercepto 

(aleatório) de uma unidade individual não está correlacionado com as variáveis 

explicativas (WOOLDRIDGE, 2002). 

Assumindo-se a suposição de que o efeito não observado seja aleatório, isso 

não significa dizer que o efeito aleatório seria a melhor estimação a ser adotada. 

Nesse caso, ao considerar que as variáveis não são correlacionadas, o método de 

efeitos aleatórios é o mais apropriado. Por outro lado, se os efeitos não observados 

                                                            

4Forma de estimação mais utilizada na econometria. Consiste em um estimador que minimiza a soma 

dos quadrados dos resíduos da regressão, maximizando o grau de ajuste do modelo aos dados 
observados. 

5Modelo que considera o mesmo intercepto para toda a amostra, logo se assume que todos os 

elementos presentes na amostra possuem o mesmo comportamento, além de não levar em 
consideração o efeito do tempo e nem o efeito individual de cada unidade. 
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estão correlacionados com alguma variável explicativa, a estimação por efeitos fixos 

seria a mais apropriada. Assim sendo para a seleção mais adequada do método, 

serão realizados os testes de Breusch-Pagan e Hausman, entre os testes de efeitos 

fixos e aleatórios. 

Diante dos três modelos apresentados, que podem ser utilizados em dados 

em painel, ressalta-se que a escolha do mais adequado deve-se basear na 

aplicação dos testes estatísticos de Breusch-Pagan e Hausman para avaliar a 

consistência de um estimador comparado a outro estimador alternativo. 

Com a hipótese nula, LM de Breusch-Pagan (1980), baseado no multiplicador 

de Lagrange tem distribuição qui-quadrado com um grau de liberdade. Sua hipótese 

nula é de que o modelo pooled (MQO) é o mais adequado. Já o teste de Hausman 

permite analisar a melhor adequação entre o modelo de efeitos fixos (EF) e o 

modelo de efeitos aleatórios (EA). Por meio deste teste, é possível verificar se os 

erros (ui) estão correlacionados com os regressores, no qual a hipótese nula o 

modelo mais adequado vem a ser o de efeitos fixos. 

Após escolher a melhor forma de interpretar os resultados obtidos o Capítulo 

4 foi desenvolvido com o intuito de apresentar os dados bem como suas 

interpretações. Dessa forma, o principal objetivo do último capítulo é discutir os 

dados utilizados bem como os resultados obtidos através da equação escolhida. 

 

3.2. Base de dados 

 

Os dados da pesquisa foram extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), por meio de seu Sistema de Recuperação Automática (SIDRA). 

Com o intuito de obter informações sobre cada instituição ainda foram coletados 

dados para o IFF e a UFF, de duas formas: o primeiro no Departamento de 

Processos Seletivos, e o segundo online, através da Coordenação de Seleção 

Acadêmica (COSEAC) produzidos em 2009/2010 e 2011/2012.  

Como somente esta fonte não era suficiente na questão de dados, para 

desenvolver os objetivos desta pesquisa, fez-se necessário acessar os microdados 

da Pesquisa Nacional por Amostra a Domicílio (PNAD), para traçar o perfil 

socioeconômico dos indivíduos com ou sem ensino técnico ou superior no ano de 

2005 e 2015. Como também se fez necessário o acesso a base de dados do 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Estimador
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Relatório Anual de Informações Sociais (RAIS), para comparações salariais entre 

profissionais de nível técnico e superior no ano de 2016. 
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4. Resultados e Discussões  
 

Este capítulo tem como principal objetivo apresentar os resultados e 

discussões. Será feita uma análise descritiva dos dados coletados, como também se 

realizará um estudo do perfil dos indivíduos por gênero e cor. E ainda, contará com 

uma análise das determinantes por meio da equação de demanda por curso. 

 

4.1. Análise descritiva dos dados 

 

Nas Tabelas 1 e 2 mostra-se a comparação de salários de profissionais na 

carreira de nível técnico e superior. 

 

Tabela 1–Cargos de nível técnico e suas respectivas remunerações em reais 

Cargos 
Remuneração 
média, em R$ 

Técnicos em Mineração 7.834,56 

Tec. De Pro. De Ind. Químicas 7.707,77 

Supervisores de Extração Mineral 6.275,35 

Supervisores de Fabricação e Montagem Metalmecânica 6.226,62 

Técnicos em Metalurgia (estruturas metálicas) 5.589,55 

Técnicos de apoio em Pesquisa e Desenvolvimento 5.572,00 

Supervisores de Montagens e Instalações Eletroeletrônicas 5.002,43 

Técnicos em Mecânica Veicular 4.998,00 

Desenhista Projetistas da Mecânica 4.966,48 

Tec. Mecânicos na Fab. E Montagem de Maquinas  4.927,18 
Fonte: Rais/MTE e Uniepro 

 

Tabela 2–Cargos de nível superior e suas respectivas remunerações em reais 

Cargos 
Remuneração 
média, em R$ 

Assistentes Sociais  3.950,00 

Biomédicos 3.567,00 

Cirurgiões-Dentistas 4.863,00 

Enfermeiros 4.458,00 

Farmacêutico 3.608,00 

Nutricionistas 3.185,00 

Professores de Ensino Médio 3.743,00 

Programadores, Avaliadores e Orientadores de Ensino 3.526,00 

Psicólogos e Psicanalistas 3.491,00 

Terapeutas Ocupacionais 3.406,00 
Fonte: Rais/MTE e Uniepro 
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De acordo com os dados apresentados nas Tabelas 1 e 2, é possível verificar 

que em muitas carreiras de nível técnico o salário é maior do que para aqueles 

indivíduos com nível superior em sua determinada profissão, de acordo com os 

dados apresentados acima no ano de 2016. Demonstrando assim, a valorização das 

carreiras de nível técnico, fazendo com que estas deixem de ser vistas apenas como 

uma “segunda opção” diante das carreiras de ensino superior. Ademais, uma das 

maiores diferenças entre o curso técnico e a faculdade é a duração, enquanto um 

curso técnico demanda entre um ou dois anos de estudos, um curso de bacharelado 

ou licenciatura demanda de quatro a seis anos de estudo.  

 

Nas Tabelas 3 e 4 apresentam-se dados sobre a relação número de inscritos, 

candidato por vaga e nota de corte. No período de 2009 a 2012, nos cursos mais 

concorridos da UFF e nos cursos técnicos subsequente do IFF. 

 

Tabela 3–Número de inscritos, candidatos por vaga e nota de corte nos cursos 
mais concorridos da Universidade Federal Fluminense. 

Curso 

2009/2010 2011/2012 

Inscritos 
Candidato 
por vaga 

Nota 
de 
corte 

Inscritos 
Candidato 
por vaga 

Nota 
de 
corte 

Medicina 7485 46,78 85,5224 10423 72,38 82,9333 

Publicidade e Propaganda 
(Comunicação Social) 

1277 25,54 71,1499 1263 30,8 68,6833 

Engenharia Civil 1268 14,09 65,8666 2061 27,12 69,7416 

Jornalismo 975 19,5 76,6499 934 22,78 69,1499 

Engenharia de Petróleo 736 18,4 72,905 807 22,42 67,35 

Engenharia Mecânica 1408 15,64 74 1403 18,46 72,3166 

Engenharia de Produção 1223 13,59 75,425 1362 17,92 69,7979 

Engenharia Química 1381 15,34 74,2262 1343 17,67 68,0499 

Direito 4673 14,6 74,9416 4253 14,52 71,3916 

Relações Internacionais 1119 37,3 83,9736 1300 14,44 69,5333 
Fonte: Elaboração própria com dados da COSEAC 
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Tabela 4–Número de inscritos, candidatos por vaga e nota de corte nos cursos 
técnicos subsequente no Instituto Federal Fluminense. 

Curso 

2009/2010      2011/2012      

Inscritos 
Candidato 
por vaga 

Nota 
de 

corte  
Inscritos 

Candidato 
por vaga  

Nota 
de 

corte 

Segurança do Trabalho (Campos dos 
Goytacazes) 

964 27,54 20 951 27,17 22 

Farmácia (Guarus) 315 12,6 13 226 9,04 16 

Enfermagem (Guarus) 170 5,67 12 48 1,6 12 

Segurança do Trabalho (Macaé) 239 7,97 12 407 11,63 21 
Fonte: Elaboração própria com dados do Departamento de Processos Seletivos do Instituto Federal 
Fluminense 

 

Ao observar a quantidade de alunos inscritos para o vestibular da UFF entre 

2009/2010 e 2011/2012 nota-se um aumento. No entanto, cursos como: Publicidade 

e Propaganda, Jornalismo, Engenharia Mecânica, Engenharia Química e Direito 

tiveram uma redução no número de inscritos. Cabendo ressalvas para o curso de 

Direito, que obteve uma queda superior entre eles, passando de 4673 para 4253. 

Enquanto nos cursos técnicos do IFF ocorreu o inverso, obteve uma queda no seu 

número de inscritos, contando somente com um aumento significativo no curso 

técnico em Segurança do Trabalho, no pólo de Macaé, onde passou de 239 para 

407 inscritos. 

Já a relação candidato por vaga, nesse mesmo período, teve nos cursos 

superiores mais concorridos da UFF de modo geral no seu resultado um aumento, 

cabendo exceção somente para o curso de Relações Internacionais que teve uma 

queda nessa relação, onde era de 37,3 e passou para 14,44. Já nos cursos técnicos 

do IFF houve uma grande queda no mesmo intervalo de tempo, destacando o curso 

de técnico em Farmácia, que possuía uma relação candidato por vaga de 12,6 e 

passou para 9,04 e o curso técnico em Enfermagem que era de 5,67 e teve uma 

queda expressiva para 1,6 inscritos. 

As Tabelas 5 e 6 abordam a questão da renda e da taxa de ocupação dos 

profissionais nas carreiras de nível superior e médio. 
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Tabela 5–Renda e Taxa de Ocupação nas carreiras de nível superior. 

Curso 
Renda 

Taxa de 
ocupação  

2009 2010 2011 2012 2010 2012 

Medicina 976 1.020 1.080 1.617 0,38 0,45 
Publicidade e Propaganda 
(Comunicação Social) 

1.535 1.734 1.998 1.928 
0,1 0,11 

Engenharia Civil 2.558 3.009 3.240 3.670 1,04 1,25 
Jornalismo 4.278 5.049 4.860 5.100 2,6 2,68 
Engenharia de Petróleo 2.558 3.009 3.240 3.670 1,04 1,25 
Engenharia Mecânica 2.558 3.009 3.240 3.670 1,04 1,25 
Engenharia de Produção 2.558 3.009 3.240 3.670 1,04 1,25 
Engenharia Química 2.697 3.111 3.672 3.856 0,62 0,53 
Direito 2.697 2.091 2.862 2.550 0,34 0,34 
Relações Internacionais  1.442 1.479 1.404 1.493 0,09 0,11 
Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE 

 

 

Tabela 6–Renda e Taxa de Ocupação nas carreiras de nível técnico. 

Curso 
Renda 

Taxa de 
ocupação  

2009 2010 2011 2012 2010 2012 

Segurança do Trabalho (Campos dos 
Goytacazes) 2.604 3.162 3.402 3.856 0,86 1,06 

Farmácia (Guarus) 930 1.224 1.026 1.182 0,71 0,1 

Enfermagem (Guarus) 930 1.224 1.026 1.182 0,71 0,1 

Segurança do Trabalho (Macaé) 2.604 3.162 3.402 3.856 0,86 1,06 
Fonte: Elaboração própria com dados do IBGE 

 

Ao observar os dados, tanto em relação aos cursos superiores mais 

concorridos quanto os cursos técnicos subsequente, nota-se que a renda aumenta 

no decorrer dos anos. Visto que a escolha de uma carreira, por conferir uma 

identidade social significativa para os indivíduos, faz com que estes contribuam 

produtivamente para a comunidade e gerem para si próprios recursos.  

Assim, o retorno esperado pelos anos de estudos empregados seja no curso 

técnico quanto no superior, além do gosto despertado para cada curso, é importante 

na hora da decisão da carreira a ser seguida. Desta forma, segundo Wolf (2000), a 

busca por maiores níveis educacionais está relacionado a maiores níveis de 

produtividade refletindo assim em maiores rendas. 
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Logo observando, que as carreiras de nível técnico têm apresentado salários 

atrativos, principalmente o técnico em Segurança do Trabalho. Após o cotejamento 

com o curso superior de Engenharia, é possível verificar que os profissionais da 

segurança do trabalho no ano de 2012 recebiam cerca de R$: 3.856,00 enquanto 

um profissional com curso superior na área de Engenharia recebia R$: 3.670,00. 

Essa relação também permanece com os profissionais na área de saúde em que os 

profissionais de Enfermagem e Medicina possuem salários próximos.  

Ao fazer uma comparação entre a remuneração dos Médicos apresentada 

pelo IBGE com estudos publicado pelo Instituto de Política Econômica Aplicada 

(IPEA), para este último, o salário dos Médicos vem a ser o mais alto do mercado de 

trabalho chegando a valores de até R$: 8.443,94.6  Enquanto para o IBGE esta 

mesma carreira pode chegar a salários de R$: 1.617,00. Um fator que pode justificar 

esta grande discrepância diante dessas duas fontes de dados pode ser a maneira de 

mensurar esses dados. Como o IBGE coleta esses dados através de entrevistas, em 

que o indivíduo é quem declara sua renda, os valores podem estar subestimados 

devido principalmente ao receio quanto às declarações de renda para a Receita 

Federal. 

Quanto à taxa de ocupação, cabem ressalvas apenas para os técnicos de 

Farmácia e Enfermagem, que por mais que houvesse aumentos de salário, teve 

uma queda no número de ocupação. 

 

4.2. Perfil dos Profissionais  

 

Nesta seção é apresentado e analisado o perfil do profissional que segue 

carreira no ensino técnico e no ensino superior, para os profissionais residentes no 

Estado do Rio de Janeiro. Traça-se também, a evolução desse perfil entre o ano de 

2005 e 2015. Esse período foi escolhido devido ao grande aumento da oferta do 

ensino técnico no Brasil. Objetiva-se verificar se existe um padrão diferente entre 

esses dois tipos de profissionais, e se o mesmo sofreu alteração ao longo dos anos. 

                                                            
6Informações extraídas de site: <http://www.revistaforum.com.br/mariafro/2013/07/03/ipea-mostra-

nossos-medicos-estao-entre-os-que-ganham-maiores-salarios-no-brasil/> Acesso em: 28 de junho de 
2017. 
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Para traçar o perfil do profissional que segue carreira do ensino técnico ou do 

ensino superior, utilizou-se variável proxy7, uma vez que a Pesquisa Nacional por 

Amostra a Domicílio (PNAD) não oferece esses dados. Para identificar o profissional 

da carreira de nível técnico utilizou-se a variável apresentada na PNAD por código 

V4810, (Grupamentos ocupacionais do trabalho principal da semana de referência 

para pessoas de 10 anos ou mais de idade). Considerou-se como profissional de 

ensino técnico, os indivíduos que responderam serem profissionais técnicos de nível 

médio. Para identificar os indivíduos que são profissionais de nível superior, utilizou-

se a variável de código V4703 (Anos de Estudos). Considerou como profissional de 

curso superior, os indivíduos que responderam ter anos de estudo iguais ou acima 

de doze anos. 

Nas duas próximas tabelas será analisado o perfil por gênero (Mulher e 

Homem) daqueles profissionais que nos anos de 2005 e 2015 eram técnicos ou 

Não-Técnico e com ensino superior ou sem esta instrução de ensino. 

 

Tabela 7–Técnicos e Não-Técnicos por Gênero (Mulher e Homem) no período 
de 2005 e 2015. 

Ensino 
Técnico 

Mulher Homem Total 

2005 2015 2005 2015 2005 2015 

Não-
Técnico 

7.836.057 8.461.645 6.960.831 7.448.502 14.796.888 15.910.147 

Técnico 304.892 303.884 363.841 363.718 668.733 667.602 

Total 8.140.949 8.765.529 7.324.672 7.812.220 15.465.621 16.577.749 
Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD. 

Na análise dos dois períodos de tempo as pessoas que se declararam Não-

Técnicos sobressaiu, em relação aqueles que eram técnicos. Entre as mulheres e os 

homens a quantidade de Não-Técnico se elevou de 2005 para 2015, logo também 

se observou um número menor de técnicos em ambos os sexos. Assim, ao fazer 

uma comparação percentual das mulheres Não-Técnico nesse período nota-se um 

aumento de 7,97%, enquanto os homens tiverem um aumento de 7,0%. 

 

 

                                                            
7Variável proxy é utilizada para substituir outra de difícil mensuração e que se presume guardar com 

ela relação de pertinência. 
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Tabela 8–Indivíduos com nível superior e Não-Superior por sexo (Mulher e 
Homem) no período de 2005 e 2015 

Ensino 
Superior 

Mulher Homem Total 

2005 2015 2005 2015 2005 2015 

Não-
Superior 

5.683.652 5.061.504 5.190.732 4.701.469 10.874.384 9.762.973 

Superior 2.457.297 3.704.025 2.133.940 3.110.751 4.591.237 6.814.776 

Total 8.140.949 8.765.529 7.324.672 7.812.220 15.465.621 16.577.749 
Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD. 

 

No período de 2005, o número de mulheres com ensino superior era maior 

em relação aos homens, dado que continuou se repetindo em 2015. Onde as 

mulheres com essa instrução de ensino passou para 50,7% nesse intervalo e os 

homens passou para 45,7%. Enquanto os indivíduos que não possuem ensino 

superior tiveram uma queda nesse mesmo espaço de tempo em relação às 

mulheres e também aos homens.  

Analisando os dados da tabela 7 e 8, verifica-se  uma queda de indivíduos 

com ensino técnico e um aumento de indivíduos com ensino superior. Este resultado 

pode ser justificado pelos programas de incentivo ao ensino superior implementados 

no Governo Luiz Inácio Lula da Silva, a partir do ano de 2003, como o Fies, Enem, 

ProUni e o Reuni. Essas políticas possibilitaram uma maior facilidade no acesso a 

este ensino, fazendo com que muitos dos indivíduos se motivassem para ingressar 

em uma Universidade. 

Nas tabelas 9 e 10, são apresentados os dados referente à cor da pele dos 

indivíduos que optaram pela escolha da carreira de ensino técnico e de ensino 

superior. 

 

Tabela 9–Técnicos e Não-Técnicos por cor (indígena, branca, negro, amarela, 
parda) em 2005 e 2015 

Cor 
Não-Técnico Técnico Total 

2005 2015 2005 2015 2005 2015 

Indígena 23.126 26.749 0 1.271 23.126 28.020 
Branca 7.959.628 7.184.685 429.605 356.446 8.389.233 7.541.131 
Negro 1.719.485 2.438.104 54.561 87.619 1.774.046 2.525.723 
Amarela 29.781 43.018 1.234 4.470 31.015 47.488 
Parda 5.064.250 6.217.591 183.333 217.796 5.247.583 6.435.387 
Total 14.796.270 15.910.147 668.733 667.602 15.465.003 16.577.749 

Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD. 
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Na comparação dessas tabelas o grande destaque cabe aos indivíduos de cor 

(indígena), onde em 2005 não havia nenhum técnico e em 2015 já passa a ter 1.271. 

Os indivíduos de cor (branca) obtiveram uma queda de técnicos com o passar de um 

período para o outro. Enquanto os de cores (negro, amarela e parda) aumentaram 

seus profissionais de nível técnico, no entanto essas mesmas três cores obtiveram 

um aumento representativo dos Não-Técnicos. 

Para caminhos mais claros dessa comparação, lembra-se que como já 

exposto por Souza (2014), na história do ensino técnico/tecnológico brasileiro nota-

se que o ensino técnico profissionalizante era destinado aos filhos da classe 

trabalhadora, enquanto o científico era voltado à elite que possuía mais recursos 

financeiros. Logo, esse traço histórico permanece ainda hoje, pois o aumento de 

indivíduos técnicos de cor (indígena) pode está associado à falta de recursos para 

arcar com o ensino superior, o qual demanda custos maiores, enquanto os 

indivíduos de cor (branca) encontraram-se com uma queda desses Não-Técnicos 

onde muitas vezes a facilidade e o alcance de recursos para esta cor estão 

disponíveis de uma forma mais acessível.  

 

Tabela 10–Indivíduos com nível Superior e Não-Superior por cor (indígena, 
branca, negro, amarela, parda) em 2005 e 2015 

Cor 
Não-Técnico Técnico Total 

2005 2015 2005 2015 2005 2015 

Indígena 16.953 17.834 6.173 10.186 23.126 28.020 
Branca 5.346.424 3.811.778 3.042.809 3.729.353 8.389.233 7.541.131 
Negro 1.394.996 1.707.973 379.050 817.750 1.774.046 2.525.723 
Amarela 22.026 23.867 8.989 23.621 31.015 47.488 
Parda 4.093.985 4.201.521 1.153.598 2.233.866 5.247.583 6.435.387 
Total 10.874.384 9.762.973 4.590.619 6.814.776 15.465.003 16.577.749 

Fonte: Elaboração própria com dados da PNAD. 

 

É interessante destacar o grande aumento de indivíduos com nível superior 

que possuem cor da pele negra e amarela. Em 2005 haviam 379.050 para a primeira 

e 8.989 para a segunda com esse grau de ensino, e passou em 2015 para 817.750 

e 23.621 em sequência. Assim, os indivíduos de pele negra com nível superior 

tiveram um aumento de 115,7% e os indivíduos amarelos um aumento de 162,0%. 

Cabendo destaque também para este aumento na cor (parda). Já em relação aos 

indivíduos que não possuem esse grau de instrução, a cor (branca) em 2005 
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contava com 5.346.424 e em 2015 passou a ter 3.811.778, ou seja, uma queda 

bastante significativa de no caso 40,2%. 

Uma explicação para estas mudanças pode ser a Lei de Cotas, sancionada 

em 2012, em que houve um grande aumento no número de indivíduos 

principalmente da cor (negro, amarela e parda) com ensino superior, como fica nítido 

ao comparar esses dois anos. Lei esta, que trouxe grande expressão para a 

miscigenação das cores dentro do meio acadêmico, sendo de grande relevância. 

 

4.3. Análise dos determinantes 

 

Foi estimada a associação entre a variável número de inscritos em cada curso 

e a renda média dos indivíduos formados, a taxa de ocupação e o desvio padrão da 

renda. A estimação do modelo foi realizada através dos dados em painel, como já 

descrito, fazendo uso de modelos pooled (OLS), efeitos fixos e de efeitos aleatórios, 

para controlar fatores não observáveis específicos para cada curso, que são 

constantes ao longo do período. Os resultados podem ser observados na Tabela 11. 

 

Tabela 11–Determinantes de número de inscritos por carreira. 

Inscritos 
Coeficiente 

Pool Ef. Fixos 
Ef. 

Aleatórios 

Candidato por 
Vaga 

131.7008 39.14145 68.44297 

Renda Média .0990538 .8411985 .2577651 
Taxa de Ocupação -811.1058 -2322.685 -1264.677 
Desvio Padrão 1.475953 2.575061 1.272102 

Fonte: Elaboração própria. 

 

Pode-se observar, a partir dos dados da Tabela 11, que a variável candidato 

por vaga, utilizada para mensurar a concorrência por curso, apresentou sinal positivo 

conforme esperado. Observou-se essa relação tanto nos modelos pooled (OLS), 

quanto nos modelos de efeitos fixos e efeitos aleatórios. 

Logo, pode-se dizer que embora tenha ocorrido grande expansão do ensino 

ao longo do século XX, as desigualdades de acesso não diminuíram, se mantiveram 

(KAREN, 2002). Assim como, o nítido crescimento de matrículas de indivíduos nos 

cursos técnicos e superiores. 



42 
 

No que concerne à variável renda média, observa-se que a mesma apresenta 

uma correlação positiva com o número de inscritos, em todos os modelos. Onde 

nota-se à grande influencia que esta exerce sobre os indivíduos antes de fazerem 

suas escolhas profissionais. E ainda, ao levar em conta os pressupostos de Cunha 

(1980), em que “a educação é reconhecida como uma variável, política estratégica 

capaz de intensificar o crescimento da renda, produzir a modernização ou construir 

uma sociedade justa.” Torna-se mais uma afirmativa para aqueles indivíduos que 

anseiam por carreiras promissoras investirem no fator educação.   

Em relação aos coeficientes da taxa de ocupação, não se chegou ao sinal 

esperado, pois esperava-se que quanto mais pessoas estivessem empregadas em 

uma dada carreira maior seria a procura pelo curso. Conforme Ehrenberg (2004) 

afirma: “Não surpreendentemente, as escolhas de cursos dos estudantes são 

fortemente influenciadas pelas oportunidades econômicas nas ocupações para as 

quais um curso os prepara, pelas condições não-pecuniárias de emprego nestas 

ocupações, pela sua aptidão acadêmica e pela composição de gênero das pessoas 

que já exercem esta ocupação.” No entanto a diferença encontrada neste sinal pode 

está relacionada ao fato de na maioria das vezes o mercado de trabalho já está 

saturado, ou seja, com muitos indivíduos naquela ocupação o que leva os futuros 

pleiteantes a ficarem mais atentos a essa questão antes da escolha do devido curso. 

 Em relação ao desvio padrão da renda, como uma proxy para a sua 

variabilidade, o resultado foi satisfatório, ou seja, obteve-se positivo. 

O que se pode observar de mais significativo na tabela é a variável de renda 

média da carreira. A qual continua a ter uma associação positiva e forte na escolha 

do curso, mesmo após o controle por efeitos específicos de cada profissão, e que 

não variam no tempo, como status, custos diretos e indiretos associados. 

No entanto, segundo Bartalotti e Menezes-Filho (2007), mesmo após a 

inclusão dos efeitos específicos, os coeficientes estimados podem ainda sofrer do 

viés da variável omitida, na medida que existam outros fatores não observados 

variantes no tempo que sejam correlacionados tanto na mudança da renda media da 

carreia como as mudanças no número de inscritos. Logo, o uso da cautela faz-se 

necessário para interpretar os coeficientes estimados. Por isso, a análise realizada, 

se manteve nos sinais das relações apresentadas.  
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 

Com o passar do tempo, investir em educação passou a ser fundamental para 

combater desigualdades sociais e melhorar as condições dos países menos 

desenvolvidos. Diante destes fatos, buscou-se entender um pouco mais sobre a 

educação, principalmente aquela que pode vir a definir o futuro profissional dos 

indivíduos: ensino técnico e ensino superior. 

O principal objetivo deste estudo foi analisar como a escolha dos indivíduos 

nas carreiras de nível técnico e superior é influenciada pelo mercado de trabalho. Os 

resultados obtidos comprovam a hipótese levantada. Observou-se que os indivíduos 

ao fazerem suas escolhas para o futuro no âmbito educacional por mais que leve em 

consideração a associação de fatores como: número de inscritos em cada curso, 

taxa de ocupação e o desvio padrão da renda. O que realmente vem a ser relevante 

para esta escolha é a renda média dos indivíduos formados. 

Ainda assim, a influência desses fatores, o número de inscritos nos processos 

seletivos para cursos técnicos e superiores continua de certa forma um pouco 

inexplicada. Sendo necessário continuar com esforços para mensurar e controlar a 

influência de outros fatores como, a habilidade de cada indivíduo e a vocação.  

Por fim, cabe destacar que uma das principais dificuldades para a realização 

do trabalho foi à dificuldade no acesso a base de dados que permitisse uma melhor 

análise sobre os fatores que influenciam os indivíduos na hora da escolha pelo 

ensino técnico ou superior. No entanto, podemos concluir que todo o processo de 

decisão pela carreira futura, por mais que esteja relacionada a acontecimentos 

recentes do mercado de trabalho, também recebe o impacto de fatores subjetivos, 

logo de difícil acompanhamento. 
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APÊNDICE A 

 

Representatividade das variáveis para o Stata 

Inscritos 
Candidato 

por Vaga 

Nota de 

Corte  
Renda Média 

Tx de 

Ocupação 2010 

Desvio Padrão 

2009/2010 (renda) 

var1 var2 var3 var4 var5 var6 

 

APÊNDICE B 

 

Declarando o painel 

xtset id ano, generic 

 
 

APÊNDICE C 

 

Rodando um pooling 

reg var1 var2 var4 var5 var6 
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APÊNDICE D 

Rodando para Efeitos Fixos 

xtreg var1 var2 var4 var5 var6, fe 
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APÊNDICE E 

 

Rodando para Efeitos Aleatórios 

xtreg var1 var2 var4 var5 var6, re 
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APÊNDICE F 

 

Entre pooled e Efeito Aleatório qual mais adequado? 

Se o teste for significativo, Aleatório mais adequado que o pooled 

xttest0 
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APÊNDICE G 

 

Como decidir entre Efeito Aleatório e Efeito Fixo? 

quixtreg var1 var2 var4 var5 var6, fe 

estimatesstorefe 

quixtreg var1 var2 var4 var5 var6, re 

estimatesstorere 

hausmanfere //se qui-quadrado for significativo, efeitos fixos mais adequado do que aleatório 

 

APÊNDICE H 

 

Efeitos Marginais dos Efeitos Fixos 

 

 


