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RESUMO

Este estudo fornece evidências quanto à ocorrência de dois fenômenos econômicos 

indicativos da incompatibilidade entre escolaridade-ocupação em Pernambuco,  estado que 

recentemente tem recebido significativos investimentos. A partir da estratégia de mensuração 

proposta  por  Nielsen  (2007)  para  determinação  dos  percentuais  de  trabalhadores 

overeducated  (sobrequalificados)  e  undereducated  (sub-qualificados),  são  fornecidas 

indicações de  mismatch  do mercado de trabalho do Estado. Adicionalmente, através de um 

modelo logit, são apontados determinantes das condições de overeducated e undereducated. 

Por  fim,  também  são  estimados  as  penalidades  econômicas  destes  diferentes  tipos  de 

mismatch no mercado de trabalho do estado. Os resultados, obtidos a partir dos micros dados 

da PNAD de 2006, indicam que cerca de 15% dos ocupados no estado são categorizados 

como  undereducated e  cerca  de  12,1%  da  população  ocupada  estariam  na  condição  de 

overeducated.  Além  disto,  tais  situações  de  mismatch  implicam  penalidades  econômicas 

estimadas em 2,7% e 20,6% em relação aos salários, respectivamente, para as condições de 

overeducated e undereducated.

Palavras-chave: Incompatibilidade. Overeducation. Undereducation.



ABSTRACT

This dissertation supplies some evidences about the occurrence of two economical 

phenomena,  that  indicate  mismatch  between  the  demand  and  supply  of  workers  in 

Pernambuco. By using an approach suggested by Nielsen (2007), the article measures the 

percentage  of  overeducated  and  undereducated  workers  of  the  state  labor  market. 

Additionally, evidences of the determinants of these kinds of mismatch are provided. Finally, 

the research estimates  the economic consequences of  each kind of  mismatch on workers 

salaries. The results, obtained by using PNAD micro data, point out that 15% of workers is 

undereducated and 12,1% overeducated. As for the economic consequences of these kind of 

mismatch,  we  found  that  the  losses  for  being  undereducated  and  overeducated  are, 

respectively, 20.6% and 2.7% do the worker salary.

Key-words: Incompatibility. Overeducation. Undereducation.



LISTA DE GRÁFICOS

Gráfico 1: Distribuição percentual da população economicamente ativa - PEA, indivíduos 
ocupados de 10 a 65 anos, por níveis de escolaridade – PE x NE x BR  (2006)......................20
Gráfico 2: Oferta per capita de vagas no ensino superior em 2006 - PE x NE x BR................23
Gráfico 3: População Economicamente Ativa (PEA) não ocupada, por anos de estudo – PE x 
NE x BR (2006)........................................................................................................................24
Gráfico 4: Curva esquemática de identificação das condições de undereducation, 
overeducation e required education, segundo método RM ajustado (Nielsen, 2007). ............35
Gráfico 5: Ocorrência de overducation, undereducation e required education em Pernambuco 
– 2006 .......................................................................................................................................39
Gráfico 6: Distribuição de undereducation, overeducation e required education em 
Pernambuco por gênero – 2006................................................................................................41
Gráfico 7:  Distribuição das ocorrência de undereducation, overeducation e required 
education em Pernambuco por intervalo de idade (%) – 2006.................................................43



LISTA DE TABELAS

Tabela 1: Número de Escolas em Pernambuco por Etapa/Modalidade de Ensino (2006)........17
Tabela 2: Número de Instituições de Educação Superior em Pernambuco por Organização 
Acadêmica e Localização (Capital e Interior), segundo a Categoria Administrativa das IES 
(2006)........................................................................................................................................17
Tabela 3: Escolaridade média, mínima e máxima comparada por posição na ocupação, 
ocupados de 10 a 65 anos: Pernambuco x Nordeste x Brasil (2006)........................................20
Tabela 4: Escolaridade média, mínima e máxima comparada por ramos de atividade, 
ocupados de 10 a 65 anos: Pernambuco x Nordeste x Brasil (2006)........................................21
Tabela 5: Distribuição das ocorrências de undereducation, overeducation e required education 
em Pernambuco (2006) – grupamentos ocupacionais a quatro dígitos.....................................36
Tabela 6: Distribuições das ocorrências de undereducation, overeducation e required 
education em Pernambuco por intervalo de idade (%).............................................................41
Tabela 7: Ocorrência de overeducation, undereducation e required education em Pernambuco 
indexado por undereducation decrescente – ocupações com participação igual ou maior a 1% 
dos ocupados.............................................................................................................................43
Tabela 8: Ocorrência de overeducation, undereducation e required education em Pernambuco, 
indexado por overeducation decrescente – ocupações com participação igual ou maior a 1% 
dos ocupados.............................................................................................................................45
Tabela 9: Ocupações que não apresentaram mismatch em Pernambuco - 2006.......................46
Tabela 10: Ocupações com índices de required education menores que a média – Pernambuco
...................................................................................................................................................47
Tabela 11: Dez ocupações com maior participação percentual no mercado de trabalho 
pernambucano...........................................................................................................................49
Tabela 12: Determinantes para overeducation em Pernambuco (2006) – efeitos marginais do 
modelo logit..............................................................................................................................55
Tabela 13: Determinantes para undereducation em Pernambuco (2006) – efeitos  marginais do 
modelo logit..............................................................................................................................57
Tabela 14: Impacto da condição undereducation, overeducation e required education sobre os 
salários (Função minceriana) – Estimativas obtidas por Mínimos Quadrados Ordinários 
(MQO).......................................................................................................................................60
Tabela 15: Retorno e penalidade a condição de undereducation, overeducation e required 
education em Pernambuco (2006) - Modelo de Heckman........................................................63
Tabela 16: Distribuição das ocorrências de undereducation, overeducation e required 
education em Pernambuco – composição dos grupamentos ocupacionais a quatro dígitos (%).
...................................................................................................................................................71
Tabela 17: Índices de mediana, desvio-padrão, mínimo e máximo, por ocupação, da variável 
anos de estudo, para estimação das condições de undereducation, overeducation e required 
education em Pernambuco........................................................................................................78



LISTA DE ABREVIATURAS

CONDEPE/FIDEM – Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco

IBGE – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

IES – Instituição de Ensino Superior

INEP – Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio Teixeira

MEC – Ministério da Educação e Cultura

PEA – População Economicamente Ativa

PIB – Produto Interno Bruto

PME – Pesquisa Mensal de Emprego

PNAD – Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilio

RMR – Região Metropolitana do Recife

UNESCO – Organização das Nações Unidas para a Educação



SUMÁRIO

1    INTRODUÇÃO..................................................................................................................13

2    ESCOLARIDADE E MERCADO DE TRABALHO EM PERNAMBUCO.....................15
2.1 A estrutura de formação do capital humano do estado de Pernambuco................................15
2.2 Escolaridade e ocupação em Pernambuco...........................................................................19

3    OVEREDUCATION E UNDERECUCATION NA TEORIA ECONÔMICA...................24
3.1 Um modelo econômico para explicar overeducation..........................................................24
3.2 Evidências empíricas na literatura econômica para overeducation e undereducation........29

4    EVIDÊNCIAS SOBRE OVEREDUCATION E UNDERECUCATION EM 
PERNAMBUCO.......................................................................................................................33
4.1 Metodologia, dados e descrição das variáveis ....................................................................33
4.2 Estimativas da ocorrência de undereducation, overeducation e required education em 
Pernambuco ..............................................................................................................................35

5    DETERMINANTES DA CONDIÇÃO DE UNDEREDUCATION E OVEREDUCATION 
EM PERNAMBCO...................................................................................................................50
5.1 Modelo logit........................................................................................................................50

6   RETORNOS E PENALIDADES DA CONDIÇÃO DE UNDEREDUCATION E 
OVEREDUCATION EM PERNAMBUCO.............................................................................58
6.1 Evidências a partir do modelo de Heckman........................................................................61

7   CONCLUSÃO.....................................................................................................................64

     REFERÊNCIAS...................................................................................................................67

     APÊNDICE..........................................................................................................................71
     Apêndice A...........................................................................................................................71



13

1 INTRODUÇÃO

A  economia  do  trabalho  tem  estudado  a  diferença  existente  entre  a  educação 

necessária para o desempenho de um determinado trabalho e a efetiva educação adquirida 

pelo  trabalhador.  Neste  sentido,  considera-se  como  overeducation o  fenômeno  em que  o 

indivíduo  apresenta  nível  educacional  superior  àquele  requerido  pelo  cargo  que  ocupa, 

incorrendo em menor  retorno salarial  quando comparado a  indivíduos  que  trabalham em 

atividades que requerem o seu nível  de formação.  Undereducation,  em sentido contrário, 

indica o trabalhador que exerce atividade a qual demanda um nível de qualificação superior a 

que efetivamente possui, gerando ganhos salariais superiores aos indivíduos que possuem o 

mesmo nível  educacional,  mas  que  trabalham em atividades  que  requerem exatamente  a 

educação da qual dispõem. Required education é a denominação atribuída aos indivíduos que 

possuem nível de escolaridade compatível com a requerida pela sua ocupação, sendo assim 

remunerado de forma adequada.

A existência destes fenômenos podem sugerir um desalinhamento entre os sistemas de 

educação, público e privado, e a demanda efetiva do mercado de trabalho, gerando recursos 

humanos com perfis aquém ou além do demandado pelos diversos setores da economia. Na 

hipótese da existência da overeducation, este fenômeno pode indicar retornos abaixo do que é 

socialmente esperado, devido à realidade do mercado de trabalho; o que pode levar, inclusive, 

à desmotivação de trabalhadores em melhorar sua capacitação, uma vez que o investimento 

em educação não irá retornar o valor esperado na forma de salário.

O destaque para os estudos do fenômeno da overeducation e undereducation no Brasil 

se  apresenta  pelo  fato  de  se  tratar  de  uma  economia  em  desenvolvimento,  com  índices 

educacionais relativamente baixos em boa parte de seus estados e municípios, ainda mais 

quando se volta para a região Nordeste do país, onde se encontram os piores índices. Em 

Pernambuco  a  média  de  escolaridade  é  de  5,3  anos  de  estudo,  enquanto  São  Paulo,  por 

exemplo, tem média igual a 6,7 anos de estudos, segundo dados da Pesquisa Nacional por 

Amostra a Domicílio - PNAD (2006).

Neste contexto, merece destaque o Estado de Pernambuco, que vivencia uma fase de 

expansão dos investimentos produtivos, através dos quais diversas indústrias estão em fase de 

instalação. Dentre os investimentos, destaca-se a Refinaria Abreu e Lima, com investimento 

previsto superior a 4 bilhões de dólares até meados de 2010 e, que deverá promover mais de 
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230  mil  postos  de  trabalhos  diretos  e  indiretos,  segundo  dados  da  Secretaria  de 

Desenvolvimento  Econômico.  Ainda  segundo a  Secretaria,  estão  em fase  de  instalação o 

Estaleiro Atlântico Sul, com investimento previsto de 670 milhões de reais; a transnacional 

farmacêutica NOVARTIS, com investimentos previsto de 500 milhões de dólares; além do 

pólo petroquímico de Suape, com investimento previsto de 700 milhões de reais até 2012, que 

deverá promover mais de 400 postos de trabalho diretos e indiretos. 

O presente trabalho busca trazer informações que permitam maior entendimento das 

carências e deficiências da força de trabalho do Estado de Pernambuco. Mais especificamente, 

o  trabalho procura fornecer  evidências  sobre a  presença e  a  dimensão dos  fenômenos da 

overeducation e undereducation; fornecer uma estimativa do prêmio e penalidade associados 

a  estes  fenômenos sobre  os  salários;  e  verificar  quais  variáveis  estão  associadas  à  maior 

probabilidade do indivíduo ser overeducated ou undereducated em Pernambuco. 

A partir de uma amostra de 153 ocupações, totalizando 96,56% da população ocupada 

do estado de Pernambuco, os resultados obtidos neste estudo indicam que cerca de 15% dos 

pernambucanos  são  undereducated,  sendo a  ocorrência  maior  entre  os  homens  que  entre 

mulheres, situação que se inverte quando se considera a condição de overeducated. 

Além deste capítulo, o trabalho está estruturado em mais seis.  O seguinte discorre 

sobre a escolaridade no estado de Pernambuco e seu mercado de trabalho. No capítulo três são 

apresentados  os  elementos  conceituais  dos  fenômenos,  alguns  trabalhos  internacionais  e 

nacionais e alguns resultados obtidos. No quarto são apresentadas e discutidas as evidências 

sobre overeducation, undereducation e required education em Pernambuco a partir do modelo 

Realized Match ajustada, conforme aplicado por Nielsen (2007). A quinta parte dedica-se aos 

determinantes  das  condições  de  undereducation,  overeducation e  required  education em 

Pernambuco  a  partir  da  aplicação  do  modelo  logit.  No  capítulo  seis  aplica-se  a  função 

minceriana  para  estimar  o  retorno  e  penalidade  dos  indivíduos  classificados  dentro  dos 

fenômenos no estado e seus resultados são comparados aos resultados obtidos por meio do 

modelo de Heckmane. As conclusões são apresentadas no capítulo final. 
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2 ESCOLARIDADE E MERCADO DE TRABALHO EM PERNAMBUCO

Neste capítulo serão apresentados alguns dados e índices sobre a estrutura educacional 

do estado de Pernambuco, baseados em dados de pesquisa como o Índice de Desenvolvimento 

da Educação Básica – IDEB –, o Censo da educação básica e Censo do ensino superior do 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira – INEP –, dados da 

Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco e dados da Pesquisa Nacional por Amostra 

de Domicílio – PNAD (2006), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE. O 

objetivo é conhecer a estrutura educacional presente no estado, bem como seus índices de 

desempenho qualitativos e quantitativos, comparando-o, quando possível, com o Nordeste e o 

Brasil. Além  disso,  são  fornecidas  informações  sobre  os  níveis  educacionais  do  pessoal 

ocupado no estado, igualmente comparando-os à região Nordeste e ao Brasil.

2.1 A estrutura de formação do capital humano do estado de Pernambuco

O estado de Pernambuco apresentou um total de 1.630 creches  em 2006, conforme 

tabela  1 a seguir,  sendo a maioria particular (70,4% do total).  Tal situação implica que a 

população do estado em idade escolar,  que tiverem filhos pequenos e não dispuserem de 

renda para acessar a rede particular, terão que disputar vaga em uma das instituições públicas. 

Em pernambuco, crianças entre zero e quatro anos representam 8,8% da população. 

Considerando  a  hipótese  de  restrição  orçamentária  da  família  para  acessar  a  rede 

particular de creches e a menor participação da rede pública,  observa-se dois aspectos:  i. 

famílias  humildes  com crianças  em idade  de  acesso  à  creche  são  beneficiadas  quando  a 

instituição situa-se em local próximo à sua residência, reduzindo-se despesas com transporte 

público incorridos na hipótese de somente haver vaga disponível em creche situada em local 

mais  afastado;  ii.  adolescentes  e  jovens  mães  em idade escolar  arbitram entre  manter  os 

estudos regulares concomitantemente à demanda de cuidados da criança e da casa, situação 

que merece atenção dos governantes em criar alternativas que permitam à jovem manter-se 

presente na escola ou mesmo retornar aos estudos. 

No  ensino  pré-escolar,  a  maior  participação  dos  municípios,  com  74%  de  todos 

estabelecimentos, é explicada por ser de sua responsabilidade oferecer educação para este 

nível,  não  sugerindo qualquer  tipo de  omissão  por  parte  dos  demais  poderes.  No ensino 

médio, como esperado, o estado apresenta o maior número de escolas, com 54,9% do total, 
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seguido dos municípios, com 8,6%. A educação especial tem a forte presença do estado, com 

55,4% dos  estabelecimentos.  Para  os  cursos  supletivos,  novamente  os  municípios  são  os 

maiores responsáveis em oferecer estrutura de formação, com 80,2% das instituições. Chama 

a atenção a baixa participação do poder público na formação profissional, com apenas 23,6% 

das escolas, considerando-se, neste percentual, as três esferas do poder público. Neste último 

item o setor privado responde por 76,4% dos estabelecimentos existentes no estado em 2006, 

implicando  ônus  aos  indivíduos  que  desejem  qualificação  desta  modalidade.  Destaca-se, 

contudo, o aumento de quase 50% na oferta de educação profissional em todo o estado de 

Pernambuco, segundo dados do Censo escolar 2006, passando de 20.273 alunos em 2005 para 

pouco mais de 33.500 em 2006. Tal ampliação parece representar reflexos dos investimentos 

destinados ao estado e que já estejam elevando a demanda por trabalhadores deste nível de 

formação ou mesmo que parte da população já esteja se qualificando para acessar os novos 

postos que estarão  disponíveis

A menor participação dos poderes públicos na modalidade de ensino profissional pode 

repercutir negativamente na oferta de mão-de-obra no estado de Pernambuco, limitando seu 

acesso  ao  mercado  de  trabalho. Realidade  que  ganha  dimensão  significativa  se  for 

considerada a fase de investimentos em instalações produtivas que, em geral, demandam este 

tipo de formação. Em uma perspectiva ampla, tanto estado quanto sociedade são penalizados. 

O primeiro na forma de menor produtividade de sua sociedade; e a segunda na dificuldade 

dos  trabalhadores  de  ampliar  sua  renda  via  ocupações  de  maior  responsabilidade  e 

complexidade que, em geral, apresentam melhores remunerações.

Segundo dados do IBGE, em 2006 mais de 23% da população pernambucana com 15 

anos ou mais era analfabeta, índice superior à média da região Nordeste, que ficou em 18,9%, 

enquanto a média do país foi de 13%. Para efeito de comparação, no mesmo ano a região Sul 

do país apresentou índice de analfabetismo de apenas 5,4% para faixa etária de 15 anos ou 

mais.
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Tabela 1: Número de Escolas em Pernambuco por Etapa/Modalidade de Ensino (2006)

Depend. 
Adm. Creche Pré – 

Escola
1ª a 4ª 
Série 

5ª a 8ª 
Série 

Ensino 
Médio e 
Médio 

Integrado

Educação 
Especial

Educação de 
Jovens e 
Adultos 

(supletivo)

Educação 
Profissional

Totais 1.630 7.194 9.652 2.409 1.186 451 3.450 72
Estadual 11 97 687 812 704 250 630 8
Federal - - - 2 9 - 1 8
Municipal 471 4.955 7.141 889 102 163 2.768 1
Particular 1.148 2.142 1.824 706 371 38 51 55
Fonte: Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (2006).

O estado de Pernambuco apresentou, em 2006, um total de 89 instituições de ensino 

superior  (IES),  segundo  censo  do  ensino  superior  – INEP.  Entre  essas,  as  instituições 

particulares  correspondem a  57,3%,  imputando  ao  indivíduo,  caso  não  acesse  o  sistema 

público  de  ensino  superior, financiar  sua  educação.  Merece  destaque  a  distribuição  das 

instituições, visto que 55 das 89 IES estão localizadas no interior do estado, ou seja 61,8% do 

total, índice que chama atenção, visto que boa parte da população do estado (42%) encontra-

se na Região Metropolitana do Recife (RMR),  segundo dados da PNAD-2006.

Tabela 2: Número de Instituições de Educação Superior em Pernambuco por Organização Acadêmica e 
Localização (Capital e Interior), segundo a Categoria Administrativa das IES (2006)

Categ. 
Adm.

INSTITUIÇÕES

Total Geral Universidades Faculdades 
Integradas 

Faculdades, Escolas 
e Institutos CET/FaT 

Total Capi-
tal

Inte-
rior Total Capi-

tal
Inte-
rior Total Capi-

tal
Inte-
rior Total Capital Inte-

rior
Tota

l Capital Inte-
rior

Pernambuco 89 34 55 5 4 1 3 - 3 77 27 50 4 3 1
Pública 25 4 21 4 3 1 - - - 19 - 19 2 1 1
Federal 5 3 2 3 2 1 - - - - - - 2 1 1
Estadual 2 1 1 1 1 - - - - 1 - 1 - - -
Municipal 18 - 18 - - - - - - 18 - 18 - - -
Privada 64 30 34 1 1 - 3 - 3 58 27 31 2 2 -
Particular 51 21 30 - - - 3 - 3 46 19 27 2 2 -
Comum/ 
Filant 13 9 4 1 1 - - - - 12 8 4 - - -

Fonte: Secretaria de Educação do Estado de Pernambuco (2006).

Segundo dados da Agência Estadual de Planejamento e Pesquisas de Pernambuco – 

CONDEPE/FIDEM, a taxa de distorção idade/série no estado de Pernambuco no ano de 2006 

foi de 51,4% no ensino fundamental e de 75% no ensino médio. Considerando a distorção por 

dependência  administrativa  para  o  mesmo  ano,  a  rede  estadual  apresentou  64,8%  de 
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distorção,  a  rede  municipal  51,15%  e  a  rede  particular  2,5%  de  distorção  no  ensino 

fundamental. Para o mesmo ano de 2006, dados obtidos pelo Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais e do Ministério da Educação  (MEC/INEP), em relação à média do 

número de hora-aula diária a que os estudantes do estado são expostos, indicam um déficit 

dos alunos da rede estadual de ensino médio do estado de Pernambuco se comparado à região 

Nordeste e ao Brasil. Tais instituições do estado apresentaram média de 3,9 horas diárias, 

valor ligeiramente inferior à média da região nordeste, com média de 4 horas, enquanto o 

Brasil  apresentou  média  de  4,3  horas  diárias  para  o  mesmo ano.  Quanto  às  instituições 

particulares, Pernambuco apresentou média-horária diária de aula igual à região Nordeste, 

com 5 horas-aula diária, e o Brasil, 5,1 horas.   

Em relação à qualificação dos professores do ensino médio no estado de Pernambuco, 

a  rede  estadual  apresentou  taxa  de  6,9% dos  educadores  com ensino  superior  completo, 

contra  11%  da  região  Nordeste  e  17,7%  do  Brasil.  Na  rede  privada  de  ensino  médio, 

Pernambuco  apresenta  maior  índice  de  professores  com  nível  superior  completo  se 

comparado à região Nordeste, com 6,4% contra 5,8% da região, embora esteja abaixo do 

nível  do  Brasil  que  apresentou  taxa  percentual  de  8,8%,  segundo  levantamento  do 

MEC/INEP.

Dado ser o estado o maior  fornecedor de ensino médio à população do estado de 

Pernambuco,  o maior  índice de distorção idade/série no estado de Pernambuco – quando 

comparado à região Nordeste e ao Brasil –, o menor número de hora-aula diária a que os 

alunos são expostos e o menor índice de professores com formação superior completa  podem 

estar associados aos níveis baixos obtidos no IDEB comparado ao país. Em 2005, segundo 

dados do INEP, Pernambuco obteve nota 2,7, nota idêntica à da região Nordeste, enquanto o 

Brasil obteve nota 3,4. 

Os dados sobre escolaridade em Pernambuco chamam a atenção à necessidade de 

implementação de uma política pública de qualificação dos professores das redes públicas de 

ensino e ampliação da carga horária diária dos estudantes pernambucanos, em especial no 

ensino  médio.  Esta  e  outras  medidas  permitiriam,  acredita-se,  melhorar  os  índices 

quantitativos e qualitativos da educação pública no estado, o que permitira, inclusive, maior 

competitividade dos alunos oriundos do ensino público nos processos seletivos voltados às 

instituições públicas de ensino superior.
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2.2 Escolaridade e ocupação em Pernambuco

A distribuição percentual da População Economicamente Ativa (PEA), por intervalo 

de anos de educação do estado de pernambuco, quando comparado à região Nordeste e ao 

Brasil, demonstra que o estado mantem percentual melhor que a região, contudo pior que o 

país, para os trabalhadores com escolaridade entre 0 e 3 anos, com índices de 23%, 24,9% e 

15% respectivamente  (vide  gráfico  1).  Podendo  sugerir  que  a  política  pública  de  ensino 

básico tem sido mais presente na população de Pernambuco que na região Nordeste, mas que 

ainda é preciso intensificar sua oferta a fim de diminuir sua diferença em relação ao país..

No intervalo de quatro a sete anos de estudo, as três áreas levantadas apresentaram 

índices discretamente diferentes, Pernambuco com 25,3%, Nordeste com 24,3% e Brasil com 

24,6%. Nos intervalos seguintes, à medida que a escolaridade aumenta, o Brasil apresenta 

índices maiores  da PEA, mostrando que tanto o estado quanto a  região não mantêm sua 

população em processos de educação formal por período igual ou próximo à média do país.

A escolaridade  média,  quando  vista  a  partir  dos  ocupados  e  da  sua  posição  na 

ocupação, entre Pernambuco, Nordeste e Brasil, apresentaram níveis próximos (vide tabela 

Gráfico 1: Distribuição percentual da população economicamente 
ativa - PEA, indivíduos ocupados de 10 a 65 anos, por níveis de 

escolaridade – PE x NE x BR  (2006)

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006).
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3). Pernambuco apresentou o menor valor entre os empregados com carteira e trabalhadores 

domésticos com carteira, 8 anos de escolaridade média, valor 0,2 ano inferior à média da sua 

região e 0,9 ano menor que a média do país, sugerindo que o estado possui o sistema de 

educação formal com menor eficácia entre os comparados nesta posição na ocupação. Nas 

posições de militar o estado mantém a menor média comparada, e sobre funcionário público o 

estado apresentou valor 0,3 ano melhor que a sua região, mas 0,6 ano inferior à escolaridade 

média do país. 

A menor escolaridade na posição de militar para o estado de Pernambuco é social e 

economicamente significativa, ainda que participe apenas com 0,7% do mercado de trabalho, 

posto  que  se  trata  da área  de segurança  pública,  tema de  destaque no estado devido aos 

expressivos  índices  de  criminalidade,  podendo,  ainda,  exercer  reflexos  diretos  sobre 

atividades importantes, tais como a hoteleira, alimentação, lazer e turismo. Tais estimativas 

reforçam  a  necessidade  de  investimentos  em  qualificação  voltada  ao  efetivo  militar 

pernambucano.

Percebe-se  que  a  condição  de  trabalho  informal  em  Pernambuco  é  relativamente 

menor se comparada à região Nordeste (vide índices na tabela  3 a seguir),  com índice de 

37,6% dos  ocupados  pernambucano.  Embora  esse  índice  seja  5,4% melhor  ao  da  região 

Nordeste,  o  estado  fica  8,7  pontos  percentuais  abaixo  do  índice  do  país,  o  que  permite 

observar espaço para melhorias na distribuição e ampliação da renda no estado.

Todas  as  diferenças  de  anos  de  estudo  são  significativas  a  um  porcento  de 

significância, exceto a posição empregado com carteira e trabalhador doméstico com carteira, 

significante a dez porcento,  e militar e funcionário público, significante a cinco porcento, 

ambos na relação entre Pernambuco e Nordeste.

Tabela 3: Escolaridade média, mínima e máxima comparada por posição na ocupação, ocupados de 10 a 
65 anos: Pernambuco x Nordeste x Brasil (2006)

Anos de Escolaridade

Posição na Ocupação Participação (%) Média Mínimo Máximo

PE NE BR PE NE BR PE NE BR PE NE BR
Empregado com carteira 37,6 32,2 46,2 8,0 8,2 8,9 0 0 0 18 18 18
Militar 0,7 0,3 0,5 10,7 11,1 11,1 4 4 3 18 18 18
Funcionário Público 11,3 12,3 11,0 11,3 11,0 11,6 0 0 0 18 18 18
Outros empregados sem carteira 36,2 40,1 27,2 6,3 5,8 6,9 0 0 0 18 18 18
Trabalhador doméstico com 
carteira 3,5 2,2 4,2 5,2 5,7 5,9 0 0 0 13 13 15

Trabalhador doméstico sem 
carteira 10,8 12,9 11,0 5,1 5,3 5,7 0 0 0 12 15 15

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006).
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O ramo de atividade com maior participação no mercado de trabalho pernambucano é 

o de comércio e reparação, com 18,6% dos ocupados no estado, seguido do ramo agrícola, 

com 15,4% e do ramo de educação, saúde e serviços sociais, com 15,3%, destacando a forte 

presença dos setores terciário e primário na absorção da mão-de-obra em Pernambuco (vide 

tabela  4). A população ocupada no ramo de maior participação no mercado de trabalho do 

estado de Pernambuco apresenta indivíduos com escolaridade máxima de 15 anos, enquanto o 

Nordeste e o Brasil, para o mesmo setor, já apresentam indivíduos com 18 anos de educação. 

Tal ocorrência pode sugerir uma deficiência na oferta de educação voltada aos profissionais 

dedicados ao ramo de comércio e reparação.

Tabela 4: Escolaridade média, mínima e máxima comparada por ramos de atividade, ocupados de 10 a 65 
anos: Pernambuco x Nordeste x Brasil (2006)

Anos de Escolaridade

Ramo de Atividade Participação (%) Média Mínimo Máximo

PE NE BR PE NE BR PE NE BR PE NE BR

Agrícola 15,4 17,5 10,4 3,1 2,8 3,7 0 0 0 14 15 15

Outras Atividades 
Industriais 0,8 0,9 1,1 8,9 9,3 9,7 0 0 0 18 18 18

Indústrias de 
Transformação 12,1 9,9 15,2 7,3 7,4 8,6 0 0 0 15 18 18

Construção 5,8 7,0 6,0 5,2 5,1 6,0 0 0 0 15 18 18

Comércio e reparação 18,6 16,2 19,0 8,4 8,5 9,1 0 0 0 15 18 18

Alojamento e 
alimentação 3,8 3,4 4,2 8,1 7,7 7,8 0 0 0 15 15 18

Transporte, 
armazenagem e 
comunicação

4,5 3,9 5,3 7,8 7,8 8,6 0 0 0 18 18 18

Administração 
pública 9,5 10,0 8,7 10,6 9,9 10,4 0 0 0 18 18 18

Educação, saúde e 
serviços sociais 15,3 16,2 15,0 10,9 10,9 11,6 0 0 0 18 18 18

Serviços domésticos 14,3 15,1 15,1 5,1 5,4 5,7 0 0 0 13 15 15
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006).

No  ramo  agrícola  em  Pernambuco,  a  população  ocupada  apresenta  escolaridade 

máxima de 14 anos, enquanto o nordeste e o Brasil apresentam indivíduos com 15 anos de 

escolaridade  máxima em sua  amostra.  Nos  ramos  de  saúde,  educação  e  serviços  sociais, 

Pernambuco apresenta escolaridade mínima, média e máxima exatamente igual ao Nordeste e 

ao Brasil. 

Ainda sobre a tabela  4, o ramo da administração pública em Pernambuco mantém 
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número relativo de ocupados maior que o Brasil, 9,5% contra 8,7% da população ocupada, 

respectivamente; embora seu índice seja inferior aos 10% de participação da região Nordeste. 

Esse índice inferior ao da região pode sugerir a ampliação da iniciativa privada no mercado de 

trabalho, mas não coloca o estado à frente da participação deste ramo no Brasil. Uma menor 

participação  da  administração  pública  no  mercado  de  trabalho  pernambucano  poderia 

representar  uma  maior  absorção  dos  demais  ramos,  promovendo  ampliação  do  produto 

estadual e consequente desconcentração da renda.

As vagas oferecidas no ensino superior no estado de Pernambuco atendem pouco mais 

de 6% da população entre 18 e 24 anos, índice aproximadamente 1% melhor que o da região 

Nordeste (vide gráfico 2). Contudo, quando comparado ao país, o estado atende 44% menos a 

sua  população.  Essa  diferença  pode  ser  reflexo da  renda  local  dificultar  o  acesso  à  rede 

privada, ou mesmo não haver demanda efetiva em Pernambuco por este nível de educação. 

Porém, o que se observa é que o estado absorve mais a sua população economicamente ativa – 

PEA,  com 15 anos ou mais de estudos do que o Brasil, com 0,6% e 0,8% da PEA na condição 

de não ocupada, respectivamente (vide gráfico 3).

Ainda sobre o gráfico 3, o mercado de trabalho pernambucano absorve menos a PEA 

Gráfico 2: Oferta per capita de vagas no ensino superior em 2006 - PE 
x NE x BR

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados do MEC/INEP – Censo do 
Ensino Superior (2006)
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com índices educacionais de zero a sete anos de estudo, com destaque para o intervalo de 4 a 

7  anos.  A  partir  dos  8  anos  de  estudo,  Pernambuco  apresenta  taxas  melhores  de 

aproveitamento de sua PEA em relação ao Brasil, embora por diferença discreta, sugerindo 

que os escolarizados no estado são menos expostos à condição de desocupado.

Postos estes elementos sobre a estrutura de formação de capital humano e de alguns 

aspectos  do  mercado  de  trabalho  pernambucano,  passa-se  à  investigação  da  possível 

existência de mismatch no estado, ao que se segue no capítulo a seguir.

Gráfico 3: População Economicamente Ativa (PEA) não ocupada, 
por anos de estudo – PE x NE x BR (2006)

Fonte:  Elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006).
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3 OVEREDUCATION E UNDERECUCATION NA TEORIA ECONÔMICA

Antes  de  avançar  às  estimações  da  presença  de  mismatch em  Pernambuco,  cabe 

apresentar os elementos teóricos explicativos da ocorrência de tais fenômenos. Neste capítulo 

será  apresentado,  em  sua  primeira  subseção,  o  modelo  explicativo  da  condição  de 

overeducation apresentado por  Cahuc e Zylberberg (2006) e algumas teorias envolvidas em 

sua análise. Em seguida, a última subseção deste capítulo apresenta um breve histórico da 

literatura sobre evidências das condições de  undereducation e  overeducation e  uma breve 

apresentação dos resultados observados.

3.1 Um modelo econômico para explicar overeducation

A literatura  voltada  à  incompatibilidade  entre  o  grau  de  escolaridade  efetiva  e  a 

requerida dos trabalhadores para suas práticas profissionais vem crescendo nas últimas duas 

décadas,  especialmente  nos  países  de  economia  desenvolvida.  Fundamentalmente,  estes 

estudos  se  voltam para  duas  direções:  análise  das  mudanças  no  retorno  para  a  educação 

através do tempo e o desalinhamento entre a formação requerida pelo trabalho que ele executa 

na organização e o nível de educação efetivo do trabalhador.

De   maneira  geral,  as  teorias  se  diferenciam  quanto  à  forma  de  isolar  a  chave 

explicativa da condição overeducation, mas todas destacam o custo social  e individual desta 

condição, ainda que ela seja temporária (ou permanente). A teoria do capital humano assume 

que  a  produtividade  dos  indivíduos  é  função  do  nível  de  formação  do  trabalhador, 

considerando-se nesta formação a educação formal, a experiência e o treinamento no trabalho. 

De fato, a teoria do capital humano considera as características do indivíduo (oferta) como 

determinantes dos ganhos salariais na relação frente à demanda por mão-de-obra (BECKER, 

1964).

A  literatura  econômica  observa,  ainda,  diferentes  custos  para  os  indivíduos 

overeducated.  Para  os  trabalhadores  dotados  de  grande  habilidade  e  produtividade  no 

trabalho,  tal  incompatibilidade  assume  retornos  negativos  sobre  o  salário.  Em  outra 

perspectiva,  trabalhadores  com  níveis  menores  de  habilidade  natural  e  produtividade  no 

trabalho  têm  na  condição  de  overeducation um  efeito  substitutivo  da  habilidade  ou 

produtividade que os indivíduos adequadamente alocados apresentam às firmas.

Não é possível afirmar, contudo, que escolaridade ou acumulação de conhecimentos 
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aumentam a produtividade do trabalhador, bem como a existência de correlação positiva entre 

duração dos estudos e o aumento dos rendimentos não prova a existência de um nexo de 

causalidade entre estas variáveis. Spence (1973) desenvolve a idéia de que a educação serviria 

apenas como um critério para selecionar os indivíduos, sem efetivamente garantir eficácia 

produtiva futura destes no trabalho. Considera, também, a eficácia produtiva uma dotação 

natural ou qualidade intrínseca dependente de fatores como a história pessoal e a influência do 

meio familiar, e reconhece que a educação pode exercer influência tanto sobre habilidades 

quanto  sobre  produtividade.  A teoria  de  Spence  (1973)  tem por  base  a  condição  de  que 

pessoas eficazes e produtivas no trabalho também apresentaram elevado desempenho como 

estudantes.  Daí  surge  a  teoria  da  educação  como  sinalizador  de  produtividade  futura  do 

trabalhador frente ao empregador.

Nesta perspectiva, a teoria de sinalização via educação estaria em desacordo com a 

teoria do capital humano, pela qual anos adicionais de educação explicariam ganhos salariais. 

Contudo,  Spence  (1973)  argumenta  que  o ano adicional  de  educação serve apenas  como 

sinalizador para os empregadores. Por isso, ao contrário da perspectiva de eficiência social da 

educação em concorrência  perfeita  proposta  pela  teoria  do capital  humano,  os  indivíduos 

poderão  procurar  a  condição  de  overeducation para  servir  de  elemento  sinalizador  aos 

empregadores quanto à sua produtividade. 

Mais  formalmente,  apresenta-se  o  modelo  desenvolvido  por  Cahuc  e  Zylberberg 

(2006)  para  teoria  da  sinalização.  Considere-se  um  conjunto  de  indivíduos  com 

produtividades e habilidades distintas, cuja dimensão é normalizada em 1. Um trabalhador 

com capacidade  h pode produzir  h unidades de um bem qualquer e podemos assumir que 

existem  apenas  dois  níveis  de  habilidades  pessoais,  h+ e  h– ,  com  0h–h+ .  Os 

trabalhadores  têm  a  possibilidade  de  alcançar  um  nível  de  educação  s  0  que  é 

observado pelos empregadores. Um nível de educação s suporta um custo igual ao s/h. Assim, 

quanto menor a capacidade produtiva dos trabalhador, maiores os custos. 

Note-se que, neste modelo, a educação não melhora produtividade individual, ela pode 

servir  apenas  para  sinalizar  uma possibilidade,  quando  habilidade  não  é  observada  pelos 

empregadores e as preferências dos trabalhadores são representadas por uma função utilidade 

u(R,  s,  h)  =  R –  (s/h),  onde  R representa  renda,  igual  ao  salário  w se  o  indivíduo  está 

empregado e para zero em contrário. 

Considerando-se, ainda, decisões na seqüência a seguir:  
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1. trabalhadores, sabendo a qual dos dois tipos pertencem, escolhem o seu nível de educação 

s ; 

2. empresas entram no mercado de trabalho livremente, observam os sinais s, e fazem ofertas 

simultâneas de salário para os trabalhadores;  

3. trabalhadores aceitam ou recusam as ofertas feitas a eles. 

Considerando, primeiramente, a condição de concorrência perfeita, em que características 

individuais são perfeitamente observadas, e a hipótese de que a livre entrada implica w(h) = h, 

para  h =  h– , h+. Assumindo-se, ainda, que os trabalhadores obtêm renda zero quando não 

trabalham e que a desutilidade do trabalho é igual a zero, a hipótese  h–0  implica que 

todos os trabalhadores são empregados,  independentemente do sinal  s que possam enviar. 

Como resultado, na primeira fase da seqüência de decisões ninguém tem qualquer interesse 

em utilizar recursos para enviar um sinal s0   e, assim, todos eles escolhem um nível zero 

de educação.  

Quando  habilidades  não  são  observáveis,  a  escolaridade  torna-se  o  sinal  dos 

trabalhadores  de  alta  capacidade  para  chamarem  para  si  a  atenção  das  empresas,  sendo 

suficiente, para isso, escolher um nível de ensino que seja caro para os trabalhadores de baixa 

capacidade, dada a diferença salarial w (h+) – w  (h– ). Neste caso, as empresas são capazes de 

distinguir entre os dois tipos de trabalhadores, de acordo com seus respectivos sinais. Esta 

distinção é chamada de separating equilibrium ou separação de equilíbrio. Nesta situação, a 

condição de livre entrada implica w (h) = h, para  h = h– , h+, e os trabalhadores com baixa 

capacidade enviam sinal s = 0, um vez que sinal positivo que não lhes traz ganho. Pelo fato do 

equilíbrio ser obtido, na verdade através da separação, deve-se verificar que nenhuma pessoa 

do tipo h– tem interesse em enviar um sinal idêntico ao que foi enviado pelos trabalhadores de 

maior capacidade, posto que seu investimento não retornará em forma de salário. Ao enviar 

um sinal zero, um trabalhador de baixa capacidade obtém a utilidade u[w (h+), s+, h– ] = h–, 

enquanto enviando um sinal s+, idêntico ao dos trabalhadores de alta capacidade, obtém u[w 

(h+),  s+,  h– ] = h+ – (s+/h–)  h+ . Razão pela qual os trabalhadores de baixa capacidade não 

têm  interesse  em  enviar  um  sinal  igual  aos  trabalhadores  de  alta  capacidade  se 

h+−s+ /h -≤h- , equivalente a s+≥h- h+−h - . Sabendo disto, os trabalhadores do tipo 

h+ têm interesse em enviar o sinal mais fraco possível, uma vez que os trabalhadores do tipo 

h–  não têm qualquer interesse em imitá-los.  Este  sinal  tem assim o valor  s* =  h–(h+–h–). 
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Evidentemente,  trabalhadores  de alta capacidade preferem s = s* a s = 0, uma vez que os 

trabalhadores do tipo h– , cujos custos de sinalização são maiores, são indiferentes entre estes 

dois  valores  de  s.  Assim  sendo,  nesta  economia,  existe  um  equilíbrio  na  separação  de 

trabalhadores de baixa capacidade, os quais não procuram educação e obtém salários w (h–) = 

h–, daqueles de alta capacidade, que tornam-se educados a nível  s*0  e obtêm salário w 

(h+) = h+. 

Posto  desta  forma,  a  educação não teria  qualquer  utilidade  social.  Para  chegar  a  esta 

conclusão  basta  comparar  os  salários  obtidos  com e  sem a  oportunidade  de  se  tornarem 

educados quando habilidades individuais não são observáveis. 

Seja λ a proporção de trabalhadores de alta capacidade, e analisando a situação na qual 

educação está ausente e os trabalhadores são indistinguíveis, quando o custo de oportunidade 

de  trabalho  é  assumido  ser  zero,  e,  desde  que  h+h–0 ,  qualquer  um  participa  do 

mercado de trabalho e obtém salários idênticos  w dada por  w =  E (h) = λ  h+ + (1  – λ)  h–. 

Normalizando-se o número de trabalhadores a 1, o resultado total é, então, igual a E(h). 

Considerando-se a possibilidade de obter educação e o separating equilibrium, em que 

os trabalhadores de alta capacidade obtêm educação, o resultado líquido final das despesas de 

educação é dado pela diferença entre o resultado bruto E(h) e as despesas de educação, igual a 

λs*/h+ = λh– (h+ – h– ) / h+. Neste caso, a educação seria um desperdício de recursos, ainda mais 

por exercer efeito prejudicial para os trabalhadores de baixa capacidade, que passam a obter 

uma  utilidade  u(w,  0,  h–)  =  E(h)  ou  u[w (h–),  0,h–]  =  h–,  na  ausência  e  presença, 

respectivamente, da educação. Por outro lado, a educação tem um efeito ambíguo sobre o 

bem-estar dos trabalhadores de mais alta capacidade, que obtêm utilidade u(w, 0, h–) = E(h) ou 

u[w (h+),  s*,  h+]  =  [(h+)2 –  h+h–  + (h–)2]/h+ na  ausência  e  presença,  respectivamente,  da 

educação.  Isto  significa  que  a  educação  melhora  a  situação  dos  trabalhadores  de  alta 

capacidade se e somente se u[w(h+), s, h+] > u(w, 0, h–), o que equivale a λ <(h+ – h–)/ h+. 

Assim,  trabalhadores  de  alta  capacidade  se  beneficiarão  do  ensino  se  a  diferença 

percentual  de  habilidade  for  suficientemente  pequena  em relação  à  baixa  capacidade  dos 

demais trabalhadores.

Para a educação se tornar um dispositivo eficiente de sinalização, é preciso adaptar o 

modelo anterior, considerando-se que o custo de oportunidade de trabalho é diferente de zero. 

As preferências dos trabalhadores passam a ser representadas pela função de utilidade u(R, S, 

d,  h) =  R +  d  – (s/h), onde  R corresponde a renda, igual ao salário  w se o indivíduo está 
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empregado e zero de outra forma, d é uma função indicadora no valor de zero se o indivíduo 

está empregado e 1 em caso contrário, e s indica, ainda, o nível de educação. Assume-se que o 

indivíduo característico h possui apenas dois valores, h+ e h–, tal que   0h–1h+ , com 

E(h) < 1. Nesta hipótese, quando habilidades não são observáveis e não há qualquer atividade 

de sinalização, ninguém entra no mercado de trabalho, uma vez que o salário compatível com 

entrada livre,  w = E(h), é inferior ao custo de oportunidade de trabalho. Tal situação ocorre 

quando a proporção de trabalhadores cuja produtividade se mostre menor do que o custo de 

oportunidade de trabalho. A oportunidade de utilizar um dispositivo de sinalização oneroso 

deve então permitir que os trabalhadores de alta capacidade possam entrar no mercado de 

trabalho, e assim melhorar a alocação de mão-de-obra.  

O modelo apresentado mostra que a educação pode melhorar  o aproveitamento de 

recursos  em determinadas  circunstâncias,  através  de  seu  papel  sinalizador.  Contudo,  este 

papel  sinalizador  também  pode  conduzir  ao  excesso  de  educação  em  relação  ao  que  a 

sociedade considera como ótimo. Neste caso, é geralmente desejável reduzir a sinalização 

através  de  subvenções  cruzadas,  financiado por  impostos  fixos.  Esta  política  consiste  em 

reduzir o diferencial entre os rendimentos dos trabalhadores com sinais diferentes, de modo a 

reduzir os incentivos para a aquisição de educação, preservando os níveis educacionais em 

patamares desejados. 

Na prática,  limitar investimento em educação através de subvenções cruzadas só é 

desejável  quando  educação  se  presta  apenas  como elemento  sinalizador,  sem acrescentar 

nada, e quando a maioria dos trabalhadores do mercado são overeducated. 

Existem duas  perspectivas  que  tornam questionáveis  a  existência  da  condição  de 

overeducation.  Na  primeira  evidencia-se  que  os  serviços  prestados  pela  sinalização  via 

educação não conduzem, necessariamente, à condição de overeducation dos trabalhadores de 

alta capacidade. Sendo assim, a condição de overeducated pode ser resultado da hipótese de 

que os empregadores não contratam os indivíduos enquanto eles ainda estão na escola.  O 

modelo de Spence (1973) diz que os indivíduos devem, obrigatoriamente, se apresentar no 

mercado de trabalho antes de terminar a sua escolaridade. Esta hipótese foi criticada com o 

fundamento  de  que  os  empregadores  podem ter  interesse  em "interceptar"  bons  alunos  e 

contratá-los  antes  da  conclusão  da  sua  escolaridade  (WEISS,  1983  apud  CAHUC; 

ZYLBERBERG,  2006).  A intuição   sugere  que  ao  se  oferecer  a  todos  os  empregadores 

contratarem os alunos matriculados em cursos longos e difíceis no mesmo dia em que aqueles 
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se inscreverem, a educação já não pode desempenhar qualquer papel sinalização. Swinkels 

(1999)  mostra  que  há boas  razões para  esta  intuição:  a  introdução do modelo de  Spence 

(1973)  como  a  oportunidade  para  os  empregadores  fazerem  propostas  confidenciais  de 

contratação junto aos estudantes antes que eles tenham concluído seu curso de estudo implica 

a realização de um seleção caracterizada por sua produtividade esperada. No entanto, quando 

a  educação aumenta a produtividade individual,  os indivíduos podem ter  um interesse  na 

aquisição da educação. 

Swinkels (1999) mostra, ainda, que pessoas dotadas de baixa habilidade apresentam 

tendências a imitar  os trabalhadores com grande habilidade, colocando-se na condição de 

overeducated. Por seu turno, indivíduos com maior habilidade não se colocariam na condição 

de  overeducated se vistos em situação em que não possam ser distinguidos dos de menor 

habilidade. Estes resultados, que estão em desacordo com aqueles obtidos originalmente por 

Spence (1973), mostram que o sistema de ensino não conduz ao uso excessivo de recursos, 

mesmo quando ele se coloca como instrumento de sinalização. 

À luz da teoria do capital humano, existem razões para questionar a necessidade de 

intervenções  públicas  para  limitar  gastos  com educação,  uma  vez  que  a  educação  torna 

possível acumular conhecimento e, portanto, fornece outros serviços além do que o de enviar 

um sinal aos empregadores. Embora seja difícil distinguir todas as dimensões que cercam a 

educação, numerosos estudos empíricos dedicados ao problema de mismatch sugerem que a 

educação não conduz, necessariamente, a melhoraria da produtividade individual ou ganhos 

salariais.

3.2  Evidências  empíricas  na  literatura  econômica  para  overeducation e 
undereducation

Na perspectiva de Becker (1964), pesquisador seminal da teoria do capital humano, 

investimentos em educação visam incrementos futuros na produtividade do trabalhador e nos 

seus rendimentos. A expectativa de ganhos salariais futuros em níveis maiores que a restrição 

da  renda  a  que  o  indivíduo  coloca-se  enquanto  dedica-se  à  sua  formação  explicariam a 

arbitragem dos agentes em dedicar tempo presente em educação.

Voltando-se  ao  fenômeno  da  incompatibilidade escolaridade-trabalho-renda, 

Rumberger  (1981)  argumenta  que  trabalhadores  na  condição  de  overeducated indicam 

desequilíbrios ou ineficiências no mercado de trabalho e/ou no sistema educacional. Tendo em 
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vista a teoria do capital humano e o ciclo de vida do trabalho, pode-se questionar se esta 

divergência entre grau de formação requerido e o efetivo seja um fenômeno de longo prazo, 

normalmente  observado  em  certos  estágios  deste  ciclo,  ou  os  trabalhadores  podem 

temporariamente  trabalhar  em  ocupações  que  lhes  proporcionam  habilidades  para  serem 

usadas  mais  tarde  em  outro  emprego,  de  nível  mais  alto  e,  provavelmente,  de  melhor 

remuneração. Seria, assim, indicativo de um ótimo  ex-ante, pois a pessoa desprenderia um 

limitado  período  de  tempo  em uma  atividade  para  a  qual  fosse  overeducated,  a  fim  de 

desenvolver  experiência  (learning  by  doing),  habilitando-se  a  preencher,  no  momento 

seguinte, uma vaga em outra atividade/emprego para o qual ele tenha a educação demandada.

Ducan e Hoffaman (1981) afirmam que se a suposição implícita na teoria do capital 

humano é a de que as firmas e trabalhadores adaptam a qualificação exigida para o cargo e os 

investimentos  educacionais,  concomitantemente,  e  considerando  mudanças  na  demanda  e 

oferta no mercado de trabalho, a ocorrência da overeducation torna-se um acontecimento de 

curto prazo, decorrente da ausência de alinhamento entre os trabalhadores e as empresas. 

Sicherman  (1991)  destaca  em  seus  estudos  que  ainda  não  existe  uma  explicação 

satisfatória  para os  fenômenos de  under  e  overeducation,  e estes  podem ser resultado do 

trade-off potencial entre outras formas de capital humano e educação. Enquanto para Groot 

(1996)  as  evidências  mostram  que  os  trabalhadores  são  relativamente  improdutivos,  na 

medida em que ganham salários  menores  quando comparados aos corretamente alocados; 

destaca  ainda  que,  ao  passar  do  tempo,  a  firma  passa  a  dispor  de  maior  número  de 

informações  quanto  à  produtividade  do  trabalhador  durante  a  realização  efetiva  de  suas 

obrigações.  Por  último,  Groot  (1996)  identifica  que  os  trabalhadores  na  condição  de 

overeducated permanecem por períodos maiores em suas atividades, inferindo que estes não 

recebem muitas propostas de emprego.

Para  estimar quais  fatores  influenciam  a  transição  de  indivíduos  graduados  no 

trabalho, Dolton e Vignoles (1997) estimaram a duração da  overeducation após término do 

curso superior. Os resultados indicaram que a maioria dos graduados, que eram overeducated 

no primeiro emprego após a graduação, permaneceram no mesmo trabalho seis anos após a 

conclusão da graduação, levantando a hipótese de que a overeducation pode ser um fenômeno 

permanente para trabalhadores que se mantêm em atividades para as quais são overeducated. 

Tal hipótese é compatível com a perspectiva de que trabalhadores overeducated teriam menor 

capacidade  se  comparados  a  outros  indivíduos  com nível  de  educação idêntico,  mas  que 



31

exercem trabalhos que requerem a formação adquirida. Contudo, a mesma hipótese contradiz 

a idéia de que as pessoas podem ser temporariamente overeducated devido a um matching 

ruim ou porque estão substituindo educação extra por outras formas de capital humano.

Para Bauer (2002), o controle da heterogeneidade não observada pode ser relevante na 

hipótese da probabilidade de  mismatch educacional estar correlacionada com as habilidades 

naturais dos indivíduos. Desta forma, uma grande dificuldade da literatura decorre do fato de 

que  a  quantidade  de  evidências  empíricas  disponíveis  sobre  o  assunto  são  desenvolvidas 

através  de  análises  cross-section.  Para  comprovar  sua  assertiva,  o  autor,  utilizando-se  de 

grande painel de empregados da economia alemão no período de 1984 à 1998, demonstra que 

os  retornos  sobre  a  overeducation são  fortemente  reduzidos  e,  geralmente,  perdem 

significância estatística após o controle da heterogeneidade não observada dos trabalhadores. 

No caso brasileiro, Santos (2002), em seu estudo sobre a presença da overeducation no 

mercado de trabalho no país, indica que as empresas estariam contratando trabalhadores com 

uma formação educacional maior para poder treiná-los internamente, apresentando a hipótese 

de que se trata de uma conseqüência do baixo nível de formação geral e básica dos brasileiros 

como resultado da ineficiência alocativa do estado para os diversos níveis de educação. Com 

outro propósito, Machado, Oliveira e Carvalho (2003) identificam vários agrupamentos de 

ocupação que apresentam overeducation no Brasil, considerando-se sexo, idade, região e setor 

de atividade e propõem uma tipologia ocupacional a partir da qualificação do trabalhador. 

Lindley e Lenton (2006) investigaram a incidência de overeducation sobre imigrantes 

e nativos no mercado de trabalho do Reino Unido e se a condição de imigrante aumenta a 

propensão de tornar-se overeducated ou gera retornos diferentes de salários frente a nativos 

overeducated.  Tais  autores  concluem  que  a  ocorrência  de  overeducation é  maior  entre 

imigrantes não-brancos e que têm origem de países nos quais o inglês não é a língua oficial. 

Identificou também que o impacto da overeducation sobre os salários dos nativos é menor 

(imigrantes  overeducated recebem salários  menores  do  que  nativos  que  se  encontram na 

mesma condição). 

Baseado em levantamentos junto a 17 países ligados à Organization for Economic co-

operation and Development (OECD), Cahuc e Zylberberg (2006) comentam o impacto dos 

sistemas de educação sobre os salários e a empregabilidade. O texto indica que em todos os 

países estudados o governo é responsável pelo financiamento da educação básica e que os 

Estados Unidos da América do Norte apresentam os maiores gastos privados para este nível 
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de formação, com 32% dos gastos em 1999, enquanto os demais países apresentaram média 

de 13,5% no mesmo ano. O estudo evidência o aumento do ensino médio na maior parte da 

população dos países, com média igual a 65% dos trabalhadores apresentando este nível de 

escolaridade. O estudo também correlaciona  o melhor desempenho no mercado de trabalho 

para os indivíduos com níveis mais elevados de escolaridade, além de ganhos salariais com 

média  20%  maior  para  trabalhadores  que  possuem nível  médio  quando  comparados  aos 

trabalhadores que não têm tal escolaridade. Ainda sobre o levantamento da OECD, a curva 

dos ganhos salariais em relação à idade do trabalhador apresenta concavidade com ponto de 

máxima entre 50 e 60 anos de idade, destaque-se, contudo, que todos os países estudados são 

desenvolvidos.

Spence (1973 apud CAHUC; ZYLBERBERG, 2006), apresenta a idéia de que níveis 

de educação serviriam apenas como elemento de seleção profissional, não sendo garantia da 

produtividade efetiva do trabalhador, e que a produtividade estaria mais diretamente ligada a 

características pessoais, tais como origem familiar, talentos ou qualidades natas, entre outros. 

A premissa da teoria  de Spence (1973) é  de que níveis elevados de educação podem ter 

origem na não observação de produtividade do indivíduo ou na pouca habilidade natural, 

condição na qual procurariam corrigir suas habilidades através de níveis mais elevados de 

escolaridade.

Em trabalho  recente,  Nielsen  (2007)  propõe  uma  nova  alternativa  para  estimar  a 

ocorrência da  overeducation e  undereducation entre os imigrantes presentes no mercado de 

trabalho da Dinamarca e entre os trabalhadores nascidos no país. Utilizando-se dados oficiais 

disponíveis, o autor estima o impacto de sua existência sobre os salários individuais para o 

período  de  1995  a  2002.  Nielsen  conclui  que  os  imigrantes  overeducated têm  menores 

retornos sobre a educação adquirida se comparados com imigrantes que possuem educação 

adequada ao seu trabalho e que os anos de experiência destes imigrantes overeducated não 

mudam esta diferença de retorno.
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4  EVIDÊNCIAS  SOBRE  OVEREDUCATION  E  UNDERECUCATION 
EM PERNAMBUCO

Neste  capítulo  serão  apresentadas  evidências  sobre  níveis  de  overeducation, 

undereducation e  required  education.  Para  tal,  são  apresentadas,  primeiramente,  a 

metodologia aplicada na construção do modelo de estimação e categorização dos indivíduos 

na condição de mismatch em Pernambuco. 

4.1 Metodologia, dados e descrição das variáveis 

A estimação da overeducation e undereducation não é uma tarefa simples e certamente 

possui  muitos  pontos  controversos  dentro  da  literatura  dedicada  a  estes  fenômenos. 

Fundamentalmente  existem  três  técnicas  diferentes  para  medir  esses  fenômenos:  (i)  Job 

Analysis (JA), (ii)  Realized Matches (RM) e (iii) Worker Self-Assessment (WA). O primeiro 

(JA)  consiste  na  avaliação  sistemática  baseada  em  uma  determinada  classificação 

ocupacional, na qual é definida por analistas do trabalho todas as especificações dos tipos 

requeridos de instrução para os títulos do trabalho – método utilizado por Hartog (1980), 

Rumberg (1987), Thurow e Lucas (1972) Kiker e Santos (1991) e Oosterbeek e Webbink 

(1996).  Os  métodos  Realized  Matches  (RM)  e  Work  Self-Assessment estabelecem  que  a 

instrução requerida é derivada das respostas dos trabalhadores a partir de questionários sobre 

educação alcançada pelo seu cargo/função e a forma de alcançá-la – a primeira foi utilizada 

por Verdugo e Verdugo (1989) e Groot e Maassen van den Brink (1995) e a seguinte por 

Ducan e Hoffman (1981), Hartog e Tsang (1987) e Sicherman (1991). 

Para os objetivos deste trabalho, utilizaremos o modelo aplicado por Nielsen (2007), 

RM de forma ajustada. Essa abordagem é usada para definir uma correspondência adequada 

entre o indivíduo e um grupo, verificando se ele possui um nível típico de educação definido 

como uma faixa sobre o valor mediano observado numa categoria ocupacional.  A fim de 

evitar assumir a simetria da distribuição dos dados, utilizou-se a regra de distribuição aplicada 

pelo  autor,  na  qual  leva-se  em conta  o  duplo  desvio-padrão,  de  forma  que  ele  reflita  a 

assimetria potencial da distribuição.

A seguir,  Satual representa a quantidade de anos de estudo que o indivíduo possui, de 

acordo com a formalização a seguir: 
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i. se  o  indivíduo  está  com  a  educação  superior  à  requerida  por  seu  trabalho 

(overeducation) 

Satualmediana 75 % percentil – mediana
75 % percentil – 25% percentil ×2×desvio - padrão  (1)

ii. se  o  indivíduo  está  com  a  educação  inferior  à  requerida  por  seu  trabalho 

(undereducation) 

Satualmediana− mediana – 25% percentil
75 % percentil – 25% percentil ×2×desvio - padrão  (2)

iii. se  o  indivíduo está  com a educação compatível  com à requerida por  seu trabalho 

(required education)

mediana− mediana – 25 % percent
75 % percent – 25% percent ×2×desvio - padrão

≤ Satual ≤ mediana   75% percent – mediana
75% percent – 25 % percent ×2×desvio - padrão

 

(3)

O efeito da categorização descrita anteriormente pode ser facilmente observado no 

esboço dado pelo Gráfico 4.

Gráfico 4: Curva esquemática de identificação das 
condições de undereducation, overeducation e required 

education, segundo método RM ajustado (Nielsen, 
2007). 

Fonte: Elaboração própria
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Foram utilizados dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 

2006,  na  qual  as  ocupações  foram  classificadas  utilizando  a  Classificação  Brasileira  de 

Ocupações–Domiciliar (CBO–Domiciliar), que é uma adaptação da Classificação Brasileira 

de Ocupações  CBO para as pesquisas domiciliares, ajustada às padronizações nacional e 

internacional de classificação de ocupações.

O banco de dados foi montado exclusivamente para o estado de Pernambuco, para 

indivíduos ocupados e com idade igual ou superior a 10 anos e igual ou inferior a 65 anos, a 

fim de facilitar a identificação da escolaridade no decorrer da vida. Consideraram-se apenas 

as ocupações que apresentaram freqüência expandida igual ou superior a 1000, construindo-

se,  então,  um  banco  com  153  ocupações  a  quatro  dígitos,  representando  96,56%  dos 

indivíduos ocupados no estado. Para estimação das medianas criou-se as variáveis (i) anos de 

estudo por ocupação a quatro dígitos, (ii) a mediana de cada distribuição da escolaridade, (iii) 

os percentis de cada distribuição da escolaridade a 25% e 75% e (iv) o desvio-padrão de cada 

uma dessas distribuições.

4.2 Estimativas da ocorrência de  undereducation,  overeducation e  required 
education em Pernambuco 

Os  resultados  das  estimativas  dos  percentuais  de  trabalhadores  nas  situações  de 

undereducated,  overeducated  e  required educated  no estado de Pernambuco para o ano de 

2006, de acordo com a metodologia apresentada na sub-seção anterior, são apresentados na 

tabela  5, a seguir. No  apêndice A, tabela  16 (página  71), são apresentados os valores para 

todas as 153 ocupações de Pernambuco que foram alvo do levantamento.
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Tabela 5: Distribuição das ocorrências de undereducation, overeducation e required education em 
Pernambuco (2006) – grupamentos ocupacionais a quatro dígitos.

Descrição
Under-

educated
Over-

educated
Required 
Educated Participação

% % % %
Pernambuco - Totais 15,0 12,1 72,9 100,0

DIRIGENTES EM GERAL 17,5 1,8 80,7 3,22
Membros superiores e dirigentes do poder 
público 9,2 4,6 86,3 0,57

Dirigentes de empresas e organizações 
(exceto de interesse público) 15,0 8,1 76,9 0,38

Gerentes 20,1 0 79,9 2,26
PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS E 

DAS ARTES 8,6 4,4 87,0 4,69

Profissionais das ciências exatas, físicas e da 
engenharia 8,1 4,0 87,9 0,32

Profissionais das ciências biológicas, da 
saúde e afins 3,8 5,8 90,4 0,68

Profissionais do ensino (com formação de 
nível superior) 9,1 1,4 89,5 2,71

Profissionais das ciências jurídicas 0 18,2 81,8 0,14
Profissionais das ciências sociais e humanas 12,6 10,7 76,7 0,83

TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO 12,1 11,1 76,8 10,32
Técnicos de nível médio das ciências físicas, 
químicas, engenharia e afins 14,1 6,7 79,2 0,78

Técnicos de nível médio das ciências 
biológicas, bioquímicas, da saúde e afins 12,3 9,8 78,0 1,34

Professores leigos e de nível médio 1,5 12,3 86,2 3,93
Técnicos de nível médio nas ciências 
administrativas 21,5 11,6 66,9 4,11

Outros técnicos de nível médio 20,7 0 79,3 0,15
TRABALHADORES DE SERVIÇOS 

ADMINISTRATIVOS 16,4 8,3 75,3 8,95

Escriturários 14,7 6,2 79,1 6,34
Trabalhadores de atendimento ao público 20,6 13,3 66,1 2,61

TRABALHADORES DOS SERVIÇOS 22,5 12,4 65,1 25,38
Trabalhadores dos serviços 22,5 12,4 65,1 25,38
VENDEDORES E PRESTADORES DE 

SERVIÇOS DO COMÉRCIO 10,0 8,2 81,8 9,36

Vendedores e prestadores de serviços do 
comércio 10,0 8,2 81,8 9,36

TRABALHADORES AGRÍCOLAS 0,9 19,0 80,1 15,67
Produtores na exploração agropecuária 25,0 25,0 50,0 0,13
Trabalhadores na exploração agropecuária 0,2 19,1 80,7 14,99
Pescadores, caçadores e extrativistas 
florestais 11,5 16,3 72,1 0,27

Trabalhadores da mecanização agropecuária 
e florestal 15,3 15,3 69,4 0,29

TRABALHADORES DA PRODUÇÃO 
DE BENS E SERVIÇOS INDUSTRIAIS 
E DE REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO

20,7 14,1 65,2 20,89

Trabalhadores da indústria extrativa e da 
construção civil 22,9 16,5 60,6 6,05

Trabalhadores da transformação de metais e 
de compósitos 16,5 9,2 74,3 1,00
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Descrição
Under-

educated
Over-

educated
Required 
Educated Participação

% % % %
Trabalhadores da fabricação e instalação 
eletroeletrônica 6,0 9,0 85,0 0,44

Trabalhadores das indústrias têxteis, do 
curtimento, do vestuário e das artes gráficas 16,8 22,3 61,0 2,41

Trabalhadores das indústrias de madeira e do 
mobiliário 15,2 6,8 78,0 0,84

Trabalhadores de funções transversais 25,8 10,8 63,3 6,08
Trabalhadores das indústrias de processos 
contínuos e outras indústrias 10,8 3,6 85,6 0,36

Trabalhadores de instalações siderúrgicas e 
de materiais de construção 12,5 0 87,5 0,25

Trabalhadores da fabricação de alimentos, 
bebidas e fumo 14,8 14,8 70,4 1,68

Operadores de instalações de produção e 
distribuição de energia, utilidades, captação, 
tratamento e distribuição de água

10,9 10,9 78,3 0,12

Outros trabalhadores elementares industriais 18,5 0 81,5 0,07
Trabalhadores de reparação e manutenção 
mecânica 22,1 20,1 57,8 1,12

Polimantenedores 0 8,0 92,0 0,16
Outros trabalhadores da conservação, 
manutenção e reparação 18,3 14,2 67,5 0,31

MEMBROS DAS FORÇAS ARMADAS 
E AUXILIARES 12,3 9,7 77,9 1,53

Militares da aeronáutica 14,3 7,1 78,6 0,18
Militares do exército 8,2 16,4 75,4 0,48
Policiais militares 14,2 6,6 79,2 0,87

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006).

De acordo com as estimações, 15% da população ocupada estudada está categorizada 

como  undereducated,  12,1% como  overeducated e  72,9% como  required  educated  (vide 

gráfico 5, a seguir). Havendo, contudo, importantes diferenciações entre as ocupações. 

Tabela 5: continuação
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Observando, livremente, as evidências da tabela  5 (em negrito) para grupos em dois 

dígitos, o grupo ocupacional que apresentou o maior índice para condição de undereducation 

foi  o  dos  trabalhadores  dos  serviços  com  22,5%,  seguido  pelo  grupo  ocupacional  dos 

trabalhadores da produção de bens e serviços industriais e de reparação e manutenção com 

20,7%,  dirigentes  em geral  com 17,5%  e  trabalhadores  de  serviços  administrativos  com 

16,4% de ocorrência. Em face do grande peso desse último setor no estado, responsável por 

50,2% do produto interno estadual em 2006, segundo dados do IBGE, tal resultado deve ser 

ressaltado. Em sentido contrário, o grupo ocupacional com menor índice de undereducation, 

trabalhadores agrícolas, apresentou 0,88% de ocorrência, o que está relacionado com o fato de 

que a maior parte da população deste grupo apresenta níveis mínimos de educação – igual a 

zero  (vide  apêndice  A,  tabela  17,  página  78,  item  92);  desta  forma,  os  indivíduos  que 

apresentaram  qualquer  ano  adicional  de  escolaridade  foram  categorizados  como 

overeducated, não podendo, desta forma, ser interpretado como índice resultante da presença 

ampla e eficiente de um sistema educacional público e privado no interior, mas antes como 

um  setor  onde  os  processos  produtivos  no  estado  não  exigem  níveis  significativos  de 

escolaridade. Segue-se o grupo profissionais das ciências e das artes com 8,6% e vendedores e 

prestadores  de  serviços  do  comércio  com  10%,  técnicos  de  nível  médio  com  12,1%  e 

membros das forças armadas e auxiliares com 12,3%, podendo sugerir  que a condição de 

Gráfico 5: Ocorrência de overducation, undereducation e required 
education em Pernambuco – 2006 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006)
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estabilidade  no  emprego  provoque  um  efeito  negativo  sobre  a  demanda  individual  por 

educação, na medida em que não encontram concorrência ou risco menor de ser demitido. 

Na  condição  overeducation o  grupo  ocupacional  com maior  índice  de  ocorrência, 

trabalhadores  agrícolas,  apresentou  19%  de  ocorrência,  aqui  visto  principalmente  como 

resultante da maior parte da população apresentar baixos níveis de escolaridade, aumentando 

o efeito dos anos adicionais de educação. Segue-se o grupo de trabalhadores da produção de 

bens e serviços industriais e de reparação e manutenção, com 14,1%, e trabalhadores dos 

serviços,  com  12,3%.  Em  sentido  contrário,  o  grupo  ocupacional  com  menor  índice  de 

overeducation, dirigentes em geral, apresentou 1,8% de ocorrência, seguido pelo grupo dos 

profissionais das ciências e das artes, com 4,4%, vendedores e prestadores de serviços do 

comércio  e  trabalhadores  e  trabalhadores  de  serviços  administrativos,  com 8,2% e  8,3%, 

respectivamente, membros das forças armadas, com 9,7%, e técnicos de nível médio, com 

11,1%.

Na condição required education o grupo ocupacional com maior índice de ocorrência, 

profissionais das ciências e das artes, apresentou 87% de ocorrência, seguido pelo grupo de 

trabalhadores vendedores e prestadores de serviços do comércio, com 81,8%, dirigentes em 

geral e trabalhadores agrícolas, com 80,7% e 80,1% respectivamente, membros das forças 

armadas,  com  77,9%,  técnicos  de  nível  médio  com  76,8%  e  trabalhadores  de  serviços 

administrativos com 75,3%. Em sentido contrário, o grupo ocupacional com menor índice de 

required education, trabalhadores dos serviços, apresentou índice igual a 65,1%.

De modo geral, tais resultados estimados apontam para a presença de  mismatch em 

diversas ocupações em Pernambuco, muitas vezes em níveis elevados, tanto para atividades 

com baixas médias de escolaridade como para aquelas com médias mais altas, sugerindo que 

o  índice  de  27,1%  de  incompatibilidade  no  estado  não  é  um  fenômeno  localizado,  ao 

contrário,  é  amplo.  Em certa  medida,  tendo  visto  os  índices  de  escolaridade  do  estado, 

anteriormente (capítulo 2) comparados em relação à região Nordeste e ao Brasil, se alinham 

as estimativas encontradas.

Investigando a distribuição da ocorrência de  mismatch por gênero em Pernambuco, 

encontra-se 16,3% dos homens e 13,3% das mulheres categorizados como  undereducation 

(conforme  gráfico  6).  Já  para  a  categoria  de  overeducation,  distribuição  de  11,5%  para 

homens e 13% para as mulheres, ao passo que a condição de  required education apresenta 

72,2% de ocorrência entre os homens e 73,7% entre as mulheres. Os resultados da condição 
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de undereducated com predominância para os homens e  overeducated para as mulheres são 

consistentes com os resultados estimados por Groot (1996). As diferenças percentuais para 

overeducation são estatisticamente significativas para gêneros ao nível de significância 10%, 

ratificando a maior  incidência entre as mulheres.  A incidência para  undereducation difere 

entre os sexos com nível de significância a 1%, confirmando a maior incidência entre os 

homens. A diferenciação da condição de required education entre os sexos, contudo, não se 

mostra estatisticamente significante.

Os  resultados  obtidos  para  as  condições  de  undereducation e  overeducation  em 

Pernambuco,  distribuídos por intervalos de idade,  confirmam os resultados disponíveis na 

literatura e mostram maior concentração da segunda condição entre 18 e 25 anos (conforme 

tabela 6 abaixo) podendo sugerir uma expansão da presença do ensino nesta faixa etária. Algo 

significativo frente ao histórico baixo índice de escolaridade do estado se comparado ao Brasil 

e à região Nordeste, conforme visto na segunda seção deste estudo.

Gráfico 6: Distribuição de undereducation, overeducation e required 
education em Pernambuco por gênero – 2006

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006).
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Tabela 6: Distribuições das ocorrências de undereducation, overeducation e required education em 
Pernambuco por intervalo de idade (%).

Interv. Idade Undereducation Overeducation Req. Education
Mismatch

 Total
10 a 17 12,1 5,8 82,1 17,9
18 a 25 8,6 19,0 72,4 27,6
26 a 33 11,0 12,5 76,5 23,5
34 a 41 16,3 8,1 75,6 24,4
42 a 49 19,5 8,9 71,6 28,4
50 a 57 26,2 7,3 66,5 33,5
58 a 65 32,4 3,5 64,1 35,9

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006). 

O  gráfico  7 identifica  que  os  idosos  apresentam  os  mais  expressivos  índices  de 

mismatch no estado de Pernambuco, podendo ser resultante de níveis reduzidos de demanda 

por educação no período em que estes indivíduos estavam em idade de formação profissional 

formal (47 anos atrás, para indivíduos com 65 anos em 2006). Nesta faixa etária, entre 58 e 65 

anos, o índice de indivíduos overeducated reduz-se 52% (de 7,3% para 3,5%) em relação aos 

indivíduos entre 50 e 57 anos, talvez como consequência da baixa expectativa de retornos 

destes indivíduos sobre educação, associando-se a uma espécie de “desaceleração” da carreira 

profissional.  Concomitantemente  à  redução  dos  níveis  de  overeducated entre  os  idosos, 

observa-se elevação dos níveis de undereducated em cerca de 23% para indivíduos entre 58 e 

65, passando de 26,2% da faixa etária anterior para 32,4%. Como consequência, nota-se que a 

reta de required education apresenta uma única faixa etária de redução de mismatch,entre 26 e 

33 anos, quando comparada ao intervalo anterior, seguindo com inclinação negativa em todos 

os intervalos subsequentes.
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Na tabela  7,  a  seguir,  identifica-se  todas  as  ocupações  com participação  igual  ou 

superior a um por cento dos ocupados em Pernambuco, obtendo-se 26 ocupações e total  de 

aproximadamente  68% dos  indivíduos  ocupados  no  estado  levantados  neste  estudo.  Para 

facilitar  a   análise,  a  tabela  está  indexada  de  forma  decrescente  para  os  indivíduos 

undereducated em Pernambuco. Observa-se que 17 ocupações apresentaram índice superior à 

média do estado, que fora igual a 15%. De forma agregada, estas ocupações correspondem a 

68,5% da população ocupada estudada de Pernambuco.  

Chama atenção a ocupação gerentes de produção e operações (item 5), o maior índice 

de ocorrência de undereducation em Pernambuco com 29,9%, que embora represente apenas 

1% da  população  ocupada  no  estado  volta-se  a  um setor  de  capacidade  significativa  de 

elevação do produto do estado. Observa-se, ainda, que esta ocupação não apresenta ocorrência 

de  overeducation,  apresentando escolaridade máxima de 15 anos,  podendo sugerir  que as 

firmas não têm à disposição no mercado de trabalho a oferta de profissionais voltados a esta 

atividade com maiores níveis educacionais ou que haja uma espécie de limitação na própria 

oferta, criando um sentimento de segurança a estes trabalhadores que, em consequência, uma 

vez  empregados,  não  se  sintam  motivados  a  desenvolver  um diferencial  competitivo  de 

Gráfico 7:  Distribuição das ocorrência de undereducation, 
overeducation e required education em Pernambuco por intervalo de 

idade (%) – 2006.

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006)
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carreira via educação formal.

Tabela 7: Ocorrência de overeducation, undereducation e required education em Pernambuco indexado por 
undereducation decrescente – ocupações com participação igual ou maior a 1% dos ocupados.

Under-
educated

Over-
educated

Required 
Educated Partic. Acum.

Item Descrição % % % % %
Pernambuco - Totais 15,0 12,1 72,9 100,0 100,0

5 Gerentes de produção e operações 29,9 0 70,1 1,06 1,1
128 Trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias 29,8 14,2 56,0 1,82 2,9
47 Representantes comerciais e técnicos de vendas 28,8 19,3 52,0 1,07 3,9
125 Condutores de veículos sobre rodas (transporte 

particular) 28,7 1,1 70,3 1,19 5,1

74 Trabalhadores nos serviços de manutenção e 
conservação de edifícios e logradouros 26,9 16,2 56,9 2,88 8,0

127 Condutores de veículos sobre rodas (distribuidor de 
mercadorias) 26,0 20,5 53,5 1,44 9,5

105 Ajudantes de obras civis 24,5 17,1 58,5 3,78 13,2
97 Supervisores da construção civil 24,5 21,1 54,5 1,09 14,3
69 Trabalhadores dos serviços domésticos em geral 24,3 12,5 63,2 12,64 27,0
46 Agentes da saúde e do meio ambiente 22,9 2,6 74,6 1,22 28,2
72 Garçons, barmen e copeiros 22,9 1,1 76,1 1,19 29,4
64 Recepcionistas 22,8 20,0 57,2 1,19 30,6
80 Guardas e vigias 21,8 1,2 77,0 1,12 31,7
129 Trabalhadores de embalagem e de etiquetagem 16,5 0 83,5 1,13 32,8
76 Atendentes de creche e acompanhantes de idosos 15,9 16,1 68,0 1,17 34,0
52 Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares 

administrativos 15,7 0,6 83,7 2,21 36,2
70 Cozinheiros 15,2 22,0 62,8 2,32 38,5
117 Operadores de máquinas de costura de roupas 14,8 26,0 59,2 1,41 39,9
58 Almoxarifes e armazenistas 12,5 7,2 80,3 1,44 41,4
33 Técnicos e auxiliares de enfermagem 12,4 10,7 76,9 1,22 42,6
6 Gerentes de áreas de apoio 11,5 0 88,5 1,20 43,8
85 Vendedores e demonstradores em lojas ou mercados 9,4 8,0 82,6 7,34 51,1
92 Trabalhadores agrícolas 0 18,8 81,2 11,51 62,6
36 Professores (com formação de nível médio) no ensino 

fundamental 0 12,4 87,6 2,88 65,5
93 Trabalhadores na pecuária 0 16,3 83,7 1,80 67,3
91 Trabalhadores na agropecuária em geral 0 24,1 75,9 1,48 68,8

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006). 

A ocupação com a segunda maior ocorrência de undereducation é a de trabalhadores 

de carga e descarga de mercadorias  (item 128),  com 29,8%. esses  indivíduos apresentam 

escolaridade mínima de zero ano de estudo e máxima de 15 anos, e nível de ocorrência de 

overeducation  da  ordem  de  14%.  Considerando-se  a  vocação  logística  do  Estado  de 

Pernambuco promovida pelo governo do estado nos últimos 20 anos, tal promoção pode ter 
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estimulado  a  demanda  por  educação  junto  aos  profissionais  deste  ramo  de  atividade  na 

expectativa de melhores ganhos salariais e de carreira. Aos indivíduos desta ocupação e da 

ocupação de condutores de veículos sobre rodas (itens 125, 126 e 127), alerta-se, caberia a 

criação de uma política de educação para aqueles que apresentaram escolaridade igual a zero, 

podendo significar a ampliação dos níveis de produtividade e bem estar destes trabalhadores. 

A terceira ocupação com maior índice de undereducation em Pernambuco pertence ao 

grupo ocupacional de técnicos com nível médio nas ciências administrativas, formado por 

representantes comerciais e técnicos de vendas (item 47), com 28,8%. Destaca-se também, 

para o mesmo grupo, a elevada ocorrência de  overeducation, com 19,3%. Tais resultados 

podem sugerir que dentro da população desta categoria, apresentando indivíduos com mínimo 

de escolaridade igual a zero  e máxima de 15 anos, bem como pela vocação comercial do 

estado, podem estar demandando qualificação via educação,  colocando os trabalhadores à 

condição  de  overeducated, num primeiro  estágio.  Na  hipótese  de  ampliação  do  nível  de 

escolaridade deste grupo, espera-se que a variação entre o mínimo e o máximo diminua e 

aumentem os percentuais de required education no médio prazo. 

Os trabalhadores nos serviços de manutenção e conservação de edifícios e logradouros 

(item 74) apresentaram um significativo índice de mismatch, com 26,9% de undereducation e 

16,2 de  overeducation. Resultado diferente da ocupação dos trabalhadores nos serviços de 

administração  de  edifícios,  com 0%  de  overeducation e  24,4%  de  undereducation  (vide 

apêndice A, tabela 16, página 71 - item 73). Tais índices são significativos quando associados 

ao processo de expansão da oferta de condomínios residenciais observado no estado.

Seguindo  o  mesmo  critério  da  tabela  anterior,  indexando,  contudo,  os  valores  de 

overeducation de  forma  decrescente  (vide  tabela  8),  as 26  ocupações  representam, 

conjuntamente, 48,5% da população ocupada alvo deste estudo. Observa-se que 15 ocupações 

apresentaram índice  superior  à  média  do estado,  igual  a  12,1%.  Destaque para  ocupação 

operadores  de  máquinas  de  costura  de  roupa  com  26%  de  trabalhadores  overeducated, 

sugerindo  uma  interpretação  de  uma  estrutura  produtiva  que  não  demanda  nível  de 

escolaridade elevado e que emprega trabalhadores com média de educação igual a 7,3 anos de 

estudo.  Os  trabalhadores  da  agropecuária  com  mismatch de  24,1%  na  condição  de 

overeducated parecem  ser  mais  compreensíveis  pela  atividade  exigir  quase  nenhuma  ou 

nenhuma educação, de modo que todos os indivíduos com escolaridade, ainda que baixa, será 

categorizado como tal. Cozinheiros e supervisores da construção civil apresentaram grande 
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incidência  de  mismatch,  tanto  para  condição  de  under quanto  para  overeducation,  taxa 

significativa considerando a forte presença de ambas no produto estadual.

Tabela 8: Ocorrência de overeducation, undereducation e required education em Pernambuco, indexado 
por overeducation decrescente – ocupações com participação igual ou maior a 1% dos ocupados.

Under-
educated

Over-
educated

Required 
Educated Partic. Acum.

Item Descrição % % % % %
Pernambuco - Totais 15,0 12,1 72,9 100,0 100,0

117 Operadores de máquinas de costura de roupas 14,8 26,0 59,2 1,41 1,4
91 Trabalhadores na agropecuária em geral 0 24,1 75,9 1,48 2,9
70 Cozinheiros 15,2 22,0 62,8 2,32 5,2
97 Supervisores da construção civil 24,5 21,1 54,5 1,09 6,3

127 Condutores de veículos sobre rodas 
(distribuidor de mercadorias) 26,0 20,5 53,5 1,44 7,7

64 Recepcionistas 22,8 20,0 57,2 1,19 8,9

47 Representantes comerciais e técnicos de 
vendas 28,8 19,3 52,0 1,07 10,0

92 Trabalhadores agrícolas 0 18,8 81,2 11,51 21,5
105 Ajudantes de obras civis 24,5 17,1 58,5 3,78 25,3
93 Trabalhadores na pecuária 0 16,3 83,7 1,80 27,1

74 Trabalhadores nos serviços de manutenção e 
conservação de edifícios e logradouros 26,9 16,2 56,9 2,88 30,0

76 Atendentes de creche e acompanhantes de 
idosos 15,9 16,1 68,0 1,17 31,1

128 Trabalhadores de cargas e descargas de 
mercadorias 29,8 14,2 56,0 1,82 33,0

69 Trabalhadores dos serviços domésticos em 
geral 24,3 12,5 63,2 12,64 45,6

36 Professores (com formação de nível médio) no 
ensino fundamental 0 12,4 87,6 2,88 48,5

33 Técnicos e auxiliares de enfermagem 12,4 10,7 76,9 1,22 49,7

85 Vendedores e demonstradores em lojas ou 
mercados 9,4 8,0 82,6 7,34 57,1

58 Almoxarifes e armazenistas 12,5 7,2 80,3 1,44 58,5
46 Agentes da saúde e do meio ambiente 22,9 2,6 74,6 1,22 59,7
80 Guardas e vigias 21,8 1,2 77,0 1,12 60,8
72 Garçons, barmen e copeiros 22,9 1,1 76,1 1,19 62,0

125 Condutores de veículos sobre rodas (transporte 
particular) 28,7 1,1 70,3 1,19 63,2

52 Escriturários em geral, agentes, assistentes e 
auxiliares administrativos 15,7 0,6 83,7 2,21 65,4

5 Gerentes de produção e operações 29,9 0 70,1 1,06 66,5
129 Trabalhadores de embalagem e de etiquetagem 16,5 0 83,5 1,13 67,6
6 Gerentes de áreas de apoio 11,5 0 88,5 1,20 68,8

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006). 

As estimações para categorização de  mismatch em pernambuco retornou 13 das 153 

sem nenhuma ocorrência de incompatibilidade. Todas as ocupações somadas representam 1% 

da população ocupada alvo deste estudo. Chama a atenção a não ocorrência de mismatch em 

ocupações com níveis educacionais bastante distintos, tais como os trabalhadores da extração 
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mineral  e  cirurgiões-dentistas,  com  médias  de  anos  de  estudo  iguais  a  3,7  e  15  anos, 

respectivamente, por exemplo (vide tabela 9).

Tabela 9: Ocupações que não apresentaram mismatch em Pernambuco - 2006
Under-

educated
Over-

educated
Required 
Educated Paticip. Acum.

Item Descrição % % % % %
Pernambuco – Totais 15,0 12,1 72,9 100,0 100,0

39 Inspetores de alunos e afins 0 0 100,0 0,11 0,11

98 Trabalhadores da extração de minerais sólidos - 
mineiros e afins 0 0 100,0 0,09 0,20

132 Operadores de instalações e equipamentos de 
fabricação de cerâmicas, vidros e porcelanas 0 0 100,0 0,09 0,29

124 Montadores de móveis e artefatos de madeira 0 0 100,0 0,08 0,38
11 Cirurgiões-dentistas 0 0 100,0 0,08 0,46
59 Escriturários de apoio à produção 0 0 100,0 0,08 0,54
119 Trabalhadores da pré-impressão gráfica 0 0 100,0 0,08 0,61
146 Eletricistas-eletrônicos de manutenção industrial 0 0 100,0 0,08 0,69

123 Preparadores e operadores de usinagem de 
madeiras convencional 0 0 100,0 0,08 0,76

115 Trabalhadores de acabamento, tingimento e 
estamparia das indústrias têxteis 0 0 100,0 0,08 0,84

43 Técnicos e fiscais de tributação e arrecadação 0 0 100,0 0,07 0,91
110 Ajustadores mecânicos polivalentes 0 0 100,0 0,06 0,97
8 Químicos 0 0 100,0 0,06 1,03

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006). 

Ao todo, 59 ocupações apresentaram taxas de incompatibilidade maiores que a média 

das 153 estudadas em qualquer uma das duas categorias. Estas ocupações representam 44% 

da  população  ocupada  em Pernambuco  (vide  tabela  10).  Observa-se,  ainda,  que  a  tabela 

apresenta  ocupações  dos  três  setores  produtivos  e  com diferentes  níveis  de  escolaridade, 

dentre os quais os serventuários da justiça e afins, com média de 13,2 anos de estudo.
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Tabela 10: Ocupações com índices de required education menores que a média – Pernambuco
Under-

educated
Over-

educated
Required 
Educated Paticip. Acum.

Item Descrição % % % % %
Pernambuco - Totais 15,0 12,1 72,9 100,0 100,0

42 Serventuários da justiça e afins 20,4 61,1 18,6 0,28 0,3
136 Trabalhadores da fabricação e refino do açúcar 29,2 29,3 41,5 0,11 0,4
83 Outros trabalhadores dos serviços 32,1 23,2 44,7 0,50 0,9

118 Operadores de máquinas de costuras - 
acabamento de roupas 27,2 27,2 45,6 0,44 1,3

107 Encanadores e instaladores de tubulações 37,5 15,6 46,9 0,08 1,4
89 Produtores agrícolas 25,0 25,0 50,0 0,13 1,5

67 Supervisores dos serviços de transporte, 
turismo, hotelaria e administração de edifícios 49,1 0 50,9 0,15 1,7

47 Representantes comerciais e técnicos de 
vendas 28,8 19,3 52,0 1,07 2,8

138 Magarefes e afins 25,1 21,5 53,4 0,50 3,3

127 Condutores de veículos sobre rodas 
(distribuidor de mercadorias) 26,0 20,5 53,5 1,44 4,7

145 Mecânicos de manutenção de veículos 
automotores 22,7 23,0 54,3 0,98 5,7

97 Supervisores da construção civil 24,5 21,1 54,5 1,09 6,8

128 Trabalhadores de cargas e descargas de 
mercadorias 29,8 14,2 56,0 1,82 8,6

114 Operadores de tear e máquinas similares 30,8 12,9 56,4 0,10 8,7

116 Trabalhadores da preparação da confecção de 
roupas 30,7 12,9 56,4 0,10 8,8

126 Condutores de veículos sobre rodas (transporte 
coletivo) 24,9 18,5 56,6 0,49 9,3

74 Trabalhadores nos serviços de manutenção e 
conservação de edifícios e logradouros 26,9 16,2 56,9 2,88 12,2

64 Recepcionistas 22,8 20,0 57,2 1,19 13,4
105 Ajudantes de obras civis 24,5 17,1 58,5 3,78 17,1
90 Supervisores na exploração agropecuária 17,1 24,3 58,6 0,18 17,3
99 Trabalhadores de terraplenagem e fundações 25,7 15,2 59,1 0,17 17,5
117 Operadores de máquinas de costura de roupas 14,8 26,0 59,2 1,41 18,9

104 Pintores de obras e revestidores de interiores 
(revestimentos flexíveis) 16,5 24,2 59,3 0,24 19,1

81 Entregadores externos (exceto carteiros) 27,0 13,3 59,8 0,49 19,6

106 Preparadores e operadores de máquinas - 
ferramenta convencional 39,3 0 60,7 0,16 19,8

141 Padeiros, confeiteiros e afins e operadores na 
fabricação de pães, massas e doces 16,8 21,0 62,2 0,31 20,1

66 Operadores de telemarketing 18,8 18,8 62,5 0,21 20,3
70 Cozinheiros 15,2 22,0 62,8 2,32 22,6
95 Extrativistas florestais 18,5 18,4 63,1 0,17 22,8

69 Trabalhadores dos serviços domésticos em 
geral 24,3 12,5 63,2 12,64 35,4

82 Catadores de sucata 0 35,2 64,8 0,09 35,5
55 Contínuos 19,8 15,3 64,9 0,29 35,8
54 Operadores de máquinas de escritório 14,3 20,8 64,9 0,40 36,2
71 Camareiros, roupeiros e afins 17,0 17,0 66,1 0,15 36,4

149 Trabalhadores elementares de serviços de 
manutenção 23,5 9,9 66,7 0,13 36,5

48 Compradores 0 33,3 66,7 0,08 36,6
32 Desenhistas técnicos e modelistas 32,4 0 67,6 0,10 36,7
76 Atendentes de creche e acompanhantes de 15,9 16,1 68,0 1,17 37,8
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Under-
educated

Over-
educated

Required 
Educated Paticip. Acum.

Item Descrição % % % % %
idosos

148 Mantenedores de carroçarias de veículos 14,5 17,3 68,2 0,18 38,0
23 Secretárias executivas e bilingües 0 31,8 68,2 0,24 38,3
13 Nutricionistas 15,7 15,6 68,7 0,08 38,3

102
Trabalhadores de montagem de estruturas de 
madeira, metal e compósitos (obras civis e 
afins)

16,9 14,1 69,1 0,19 38,5

4 Diretores de áreas de apoio 15,4 15,3 69,3 0,20 38,7
96 Trabalhadores da mecanização agropecuária 15,3 15,3 69,4 0,29 39,0
5 Gerentes de produção e operações 29,9 0 70,1 1,06 40,1

125 Condutores de veículos sobre rodas (transporte 
particular) 28,7 1,1 70,3 1,19 41,3

50 Supervisores de serviços administrativos 
(exceto contabilidade e controle) 9,8 19,6 70,6 0,40 41,7

122 Marceneiros e afins 19,5 9,8 70,7 0,59 42,3
62 Caixas e bilheteiros (exceto caixas de banco) 20,7 8,6 70,7 0,82 43,1

51 Supervisores de serviços contábeis, financeiros 
e de controle 6,6 22,3 71,1 0,20 43,3

87 Vendedores em quiosques e barracas 12,9 15,9 71,2 0,44 43,7
44 Técnicos de segurança de trabalho 14,3 14,3 71,4 0,09 43,8

24 Profissionais de marketing, publicidade e 
comercialização 28,5 0 71,5 0,09 43,9

79 Vigilantes e guardas de segurança 27,2 0 72,8 0,11 44,0
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006). 

Ao investigar-se as dez ocupações com maiores participações no mercado de trabalho 

pernambucano, encontra-se 49,2% dos ocupados com índice médio de mismatch de 28,4%, ou 

seja, 1,3% a cima da média de incompatibilidade do estado como um todo. Destaque para as 

ocupações com níveis de incompatibilidade acima da média do estado, os trabalhadores de 

cargas e descargas de mercadorias, com 44,1%, trabalhadores nos serviços de manutenção  e 

conservação de edifícios e logradouros, com 43,1%, ajudantes de obras civis, com 41,5%, 

cozinheiros, com 37,2% de incompatibilidade e trabalhadores dos serviços domésticos em 

geral, com 36,8% (tabela 11).

Tabela 10: continuação
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Tabela 11: Dez ocupações com maior participação percentual no mercado de trabalho pernambucano.

Item Descrição Under-
educated

Over-
educated

Required 
Educated Paticipação

69 Trabalhadores dos serviços domésticos em 
geral 24,3 12,5 63,2 12,64%

92 Trabalhadores agrícolas 0 18,8 81,2 11,51%

85 Vendedores e demonstradores em lojas ou 
mercados 9,4 8,0 82,6 7,34%

105 Ajudantes de obras civis 24,5 17,1 58,5 3,78%

74 Trabalhadores nos serviços de manutenção 
e conservação de edifícios e logradouros 26,9 16,2 56,9 2,88%

36 Professores (com formação de nível médio) 
no ensino fundamental 0 12,4 87,6 2,88%

70 Cozinheiros 15,2 22,0 62,8 2,32%

52 Escriturários em geral, agentes, assistentes 
e auxiliares administrativos 15,7 0,6 83,7 2,21%

128 Trabalhadores de cargas e descargas de 
mercadorias 29,8 14,2 56,0 1,82%

93 Trabalhadores na pecuária 0 16,3 83,7 1,80%
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006). 

As estimações de ocorrência de undereducation,  overeducation e  required education 

apresentadas neste capítulo, não indicam, contudo, quais os possíveis fatores determinantes 

para o trabalhador pernambucano ser categorizado em uma das categorias de  mismatch, ao 

que se segue no capítulo 5. 
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5  DETERMINANTES  DA  CONDIÇÃO  DE  UNDEREDUCATION E 
OVEREDUCATION EM PERNAMBCO

 No  esforço  acima,  procurou-se  identificar  a  magnitude  dos  fenômenos  da  sub-

qualificação (undereducation) e sobre-qualificação (overeducation) da força de trabalho do 

estado de Pernambuco. Neste capítulo, procura-se fornecer evidências a respeito de possíveis 

determinantes  destas  condições  através  da  identificação  de  características  pessoais, 

ocupacionais e de localização que estejam associadas a tais ocorrências.

5.1 Modelo logit.

Problemas  estatísticos  em geral,  a  depender  do  que  se  pretende  observar,  podem 

apresentar  diferentes  formas  de  se  analisar  a  resposta,  ou  seja,  elas  podem  ser  tanto 

qualitativas quanto quantitativas. A produção de grãos em unidade de massa num determinado 

período, por exemplo, pode ser expressa de forma quantitativa; já uma pesquisa em que a 

resposta se refira a questões como sexo, cor, nível de escolaridade, etc, tem claramente uma 

resposta qualitativa.

As respostas quantitativas são expressas por variáveis passíveis de mensuração, quase 

sempre em uma escala racional e com valores reais (eventualmente, não negativos). Por sua 

vez,  as  respostas  qualitativas  são  representadas  por  variáveis  categóricas,  ou  seja, 

classificadas em categorias, em uma escala ordinal ou nominal, de acordo com a possibilidade 

ou não de poderem ser ordenadas. Logo, para que estas possam ser representadas de forma 

quantitativas,  deve-se  codificá-las,  atribuindo-se  valores  arbitrários  convenientes  a  cada 

variável categórica.

Por  fim,  as  respostas  quantitativas  são  geralmente  representadas  por  variáveis 

contínuas, enquanto as respostas qualitativas são representadas por variáveis discretas1. 

Assim,  quando  o  problema  reside  na  análise  de  dados  que  consistem na  escolha 

específica de atributos ao invés de características específicas individuais, como neste trabalho, 

existe uma quantidade relativamente restrita de modelos passíveis de serem implementados, o 

normit e o logit por exemplo são alguns destes. 

1 Seja   ,U , P  um espaço de probabilidade e seja : Y :Ω ℝ uma variável aleatória nele definida e 
com valores reais. Diz-se que  Y é uma variável aleatória contínua se P [Y−1 y=0 ] ∀ y∈ℝ . Por outro 
lado,  dizemos  que  Y é  uma  variável  aleatória  discreta  se  existe  uma  seqüência  enumerável  de  pon- 
tos na reta, yi∈ℝ tal que ∑

i
P [Y −1 y ]=1
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Ainda  segundo  Greene  (2006),  a  escolha  feita  pelo  indivíduo  será  aquela  que 

maximize sua função utilidade U ij , que deve ser função das variáveis exógenas, podendo 

ser dada por:

U ij = f j x ,
i = x ,

ij
,  ij  (4)

onde:

U ik = U i1

U i2

⋮
U ik

 representa o vetor das utilidades;

x ij = x i1

x i2

⋮
x ik
 é o vetor das variáveis explicativas ou regressivas,

, = 1

2

⋮
k
 é o vetor dos parâmetros,

ij = i1

i2

⋮
ik
 representa o distúrbio ou perturbação 

Conseqüentemente, neste novo exercício empírico, foram estimados modelos logit que 

associam  a  diferentes  variáveis  a  probabilidade  de  se  pertencer  ou  não  ao  grupo  de 

trabalhadores nas referidas condições. Neste sentido, uma representação formal do modelo 

logit2 pode ser especificada como:

prob  y ij = 1 = f x ij  j = e xij  j

1 − ex ij  j 
 (5)

onde “e” representa a base do logaritmo natural.

2 Para maior detalhamento a respeito do modelo logit ver, por exemplo, Johnston (2001).
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Logo,  considerando-se  a  situação  em  estudo  como  um  problema  de  simples 

amostragem de uma população de Bernoulli e que a probabilidade observada é uma estimativa 

da verdadeira probabilidade de que o evento de promoção possa ocorrer  ou não, pode-se 

escrever que:

prob alternativa j  = F [ parâmetros ,atributos ] ⇔ i = F  , x i  (6)

De tal forma que pretende-se expressar as probabilidades i , de haver ou não uma 

promoção, como função de varáveis observáveis x i :

P i = F  , x ii = ii  (7)

Finalmente, pode-se demonstrar3 que as probabilidades no modelo logit podem ser ob-

tidas por meio da Equação 8:

logit i = log F  , x i

1−F  , x i =  , x i ⇒
F  , x i

1−F  , x i
= e , x i

⇒ F  , x i = e , x i1−F , x i ⇒ F  , x i = e , x i

1  e , x i

 (8)

Admitindo-se que a distribuição é logística, com N(0,  2 ), foi definida uma função 

F  x i  à  luz  do  trabalho de  Nielsen  (2007),  na  qual a  condição de  overeducated do 

trabalhador (j=1) é captada por uma variável dummy dependente (DOVER), que assume valor 

igual a um para os indivíduos classificados como overeducated e assume valor igual a zero 

caso  contrário.  O  mesmo  modelo  foi  estimado  para  aferir  os  determinantes  do  risco  de 

undereducation (j=1), onde a variável  dummy dependente (DUNDER) assume valor igual a 

um para os indivíduos classificados como undereducated e igual a zero caso contrário.

Como variáveis explicativas, em ambos os modelos, foram consideradas variáveis que, 

ao menor potencialmente, podem afetar a inserção dos indivíduos nas condições de mismatch 

estudadas neste trabalho. Assim, a inclusão das variáveis de controle devem seguir uma regra 

baseada na teoria econômica, segundo a qual se espera um determinado efeito sobre a variável 
3 Para maior aprofundamento, consultar Greene, 2006.
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explicativa. 

Neste sentido, seguindo-se a literatura sobre o assunto, foram incluídas características 

pessoais, tais como idade e idade2  a fim de verificar a existência de concavidade da reta de 

retorno sobre educação com o aumento da idade, além da cor/raça e gênero. Também foram 

inseridas  características  familiares  ou  do  domicílio  que  possam  identificar  alterações  no 

retorno da educação e salários dos indivíduos, como, por exemplo, número de pessoas no 

domicílio,  estado civil,  além das variáveis  dummy para condição de chefe do domicílio e 

localização do domicílio. Por último, investiga-se a interferência de variáveis relacionadas 

com ocupação, como o ramos de atividade e posição na ocupação na condição de mismatch.

Nas  tabelas  12 e  13 estão  apresentadas  as  estimativas  dos  efeitos  marginais  das 

variáveis, acima apresentadas, a partir do modelo logit para as condições, respectivamente, de 

overeducation e undereducation.

Os  efeitos  marginais  para  os  determinantes  do  fenômeno de  overeducation foram 

calculados em relação ao indivíduo representativo da amostra: homem, casado, não branco, 

com idade média de 33 anos, em família com 3,7 pessoas, que reside em área urbana, trabalha 

no setor de transportes, não-chefe e com carteira assinada. Inicialmente, pode-se verificar que 

idade e idade ao quadrado exercem influência negativa sobre a probabilidade de se estar na 

condição de  overeducation,  embora só no segundo caso haja significância estatística.  Tais 

resultados estão em sintonia com as evidências encontradas no trabalho de Nielsen (2007) e 

sugerem que indivíduos com mais idade podem ter  acesso a um conjunto de contatos de 

informação maiores  quando da escolha dos  postos  de trabalho.  Ainda para características 

pessoais,  indivíduos de cor  branca e  os  homens apresentam uma probabilidade menor  de 

pertencerem ao grupo overereducated do que, respectivamente, indivíduos de outras raças e as 

mulheres  (efeitos,  na  mesma ordem de -2,43% e  0,44%).  Estes  resultados podem indicar 

melhor rede de contatos de indivíduos em tais categorias e ou maior restrição de escolhas das 

categorias de referências omitidas.

Com respeito  às  variáveis  familiares,  a  condição  de  chefe  do  domicílio  reduz  as 

chances  de  o  empregado  pertencer  ao  grupo  de  overereducated,  enquanto  a  condição  de 

casado aumenta tal chance. No primeiro caso talvez porque em geral a ocupação do chefe é a 

mais importante da família; no segundo caso, o resultado pode estar relacionado com menor 

mobilidade e decisão dos casados em relação aos solteiros (FRANK, 1978). Para o número de 

pessoas que compõem a família o efeito marginal é significativo e um membro adicional na 
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família reduziria em -0,33% as chances do indivíduo ser classificado como overereducated. 

As  localizações  do  domicílio  nas  zonas  urbanas  e  metropolitanas  de  Pernambuco 

apresentam impacto  positivo  sensível  na  elevação da probabilidade de  overeducation,  em 

2,2% e 2,8% respectivamente, em comparação ao domicílio nas zonas rurais do estado. Tal 

resultado é consistente com o fato de que as exigências de mais alta qualificação para as 

ocupações estão fora do meio rural.

Conforme também se pode verificar na tabela  12, em comparação ao setor agrícola, 

todos os ramos de atividade pesquisados apresentam um efeito marginal negativo sobre a 

probabilidade  de  se  estar  na  condição  de  overeducated,  sendo  os  maiores  impactos 

encontrados no setor de comércio e reparação (-9,2%) e no setor de transporte, armazenagem, 

comunicação, alojamento, alimentação, educação e saúde (-9,2%); tal resultado também aqui 

é consistente com o fato de que as exigências de qualificação para as ocupações estão fora das 

atividades agrícolas. 

Ainda  com  respeito  às  características  das  ocupações,  encontra-se  um  resultado 

significante e  positivo  (3,7%) sobre  as  chances  de  o  trabalhador  ser  overereducated para 

militares e funcionários públicos estatutários em relação a empregados com carteira assinada. 

Efeito contrário pode ser visto para os trabalhadores domésticos com e sem carteira e outros 

empregados sem carteira que apresentariam efeito marginal negativo da ordem de -0,97.
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Tabela 12: Determinantes para overeducation em Pernambuco (2006) – efeitos marginais do modelo logit.

Variável
Efeito Marginal

(dy/dx)

Desv.-

Padrão

Estatística 

t
Idade -0,0047 0,00013 -0,36
Idade2 ***-0,0044 0,00000 -24,11
Pessoas na família ***-0,3023 0,00016 -19,43
Urbano1 ***2,2205 0,00064 34,57
Metropolitano1 ***2,7904 0,00055 50,84
Branco1 ***-0,4471 0,00048 -9,28
Homem1 ***-2,4311 0,00060 -40,38
Chefe1 ***-3,0012 0,00056 -53,93
Casado1 ***0,4252 0,00053 8,00
Outras atividades industriais1 ***-7,1848 0,00103 -69,72
Indústrias de transformação1 ***-6,7858 0,00053 -128,14
Construção1 ***-4,1527 0,00075 -55,17
Comércio e reparação1 ***-9,2183 0,00050 -186,19

Transporte, armazenagem, comunicação, alojamento, 
alimentação, educação e saúde1 ***-9,2035 0,00072 -128,51

Administração pública1 ***-7,0603 0,00060 -118,63

Militar e funcionário público estatutário1 ***3,7341 0,00111 33,51

Trabalhador doméstico com e sem carteira e outros 
empregados sem carteira1 ***-0,9712 0,00053 -18,24

Número de observações = 1.689.908

Log likelihood = -584957.24
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006).
Notas: * p<0,10; **p<0,05; *** p<0,01; 
(1) dx/dy para uma mudança discreta (de 0 para 1) na variável dummy.

Com respeito aos resultados da estimação do modelo logit para a probabilidade de se 

estar na condição de undereducated (tabela 13), toma-se como referência o mesmo indivíduo 

representativo da amostra, descrito acima. Neste sentido, os resultados encontrados mostram 

que a idade influencia positivamente o risco de se estar na condição de  undereducated, um 

efeito que é potencializado com o passar dos anos, conforme mostra o resultado para o coefi-

ciente de idade ao quadrado. Para indivíduos de cor branca os resultados indicam menores 

probabilidades de se pertencer ao grupo undereducated do que os indivíduos de outras raças 

(-2,43%). Já para os homens, os resultados indicam maiores probabilidades de se pertencer ao 

grupo undereducated do que as mulheres (0,44%). Tais resultados, em conjunção com os aci-

ma apresentados para a condição de overeducated, reforçam a idéia de que os indivíduos de 

cor branca podem ter melhores redes de contatos uma vez que parecem realizar melhores 
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match no mercado de trabalho (menor risco de mismatch). 

Para as variáveis de domicílio, os resultados indicam que o número de pessoas na 

família  tem  um  efeito  positivo  sobre  a  probabilidade  de  se  estar  na  condição  de 

undereducated,  o  que  pode  sugerir  algum tipo  de  restrição  à  escolaridade.  Efeitos  neste 

mesmo sentido são encontrados para as localizações do domicílio do indivíduo nos meios 

urbano e metropolitano em relação à residência no meio rural (efeitos marginais de -3,3% e 

-4,2%, respectivamente). Tal resultado sugere que a moradia no meio rural está associada a 

maiores dificuldades de formação escolar em relação às disponibilidades de ocupação deste 

meio.

Os resultados para o estado civil e para a condição de chefe da família apresentam os 

sinais exatamente contrários daqueles obtidos acima para condição de overeducated. Ou seja, 

enquanto que a condição de casado (em relação à condição de solteiro) melhora a adequação, 

reduzindo  o  risco  de  undereducation em 1,1%,  a  condição  de  chefe  elevaria  em 3,5% a 

probabilidade de se estar undereducated.

Em relação a se trabalhar no setor agrícola (setor omitido), há um acréscimo sensível 

no risco de undereducation para todos os demais setores econômicos, o que é consistente com 

o  fato  de  que  os  demais  setores,  em  geral,  exibem  maiores  exigências  educacionais  e 

tecnológicas.  Mais  especificamente,  os  efeitos  marginais  são  maiores  para  os  setores  da 

administração pública (impacto de 54,4%) e para o setor de construção (impacto de 55,6%). 

Finalmente, com respeito à posição na ocupação, as estimativas indicam que militares 

e  funcionários  públicos  estatutários  apresentam  menores  chances  (impacto  de  -6,8%)  de 

serem classificados como  undereducated em relação a empregados com carteira assinada. 

Para trabalhadores domésticos com e sem carteira e outros empregados sem carteira o efeito é 

diverso  (impacto  positivo  de  4,4%),  o  que  também  é  consistente  com  as  evidências 

encontradas acima para as estimativas do modelo para a condição de overeducated.
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Tabela 13: Determinantes para undereducation em Pernambuco (2006) – efeitos  marginais do modelo logit.

Variável
Efeito Marginal

(dy/dx)

Desv.-

Padrão

Estatística 

t
Idade ***0,14717 0,00012 12,54
Idade2 ***0,00422 0,00000 28,23
Pessoas na Família1 ***0,80162 0,00015 52,78
Urbano1 ***-3,29480 0,00084 -39,00
Metropolitano1 ***-4,25377 0,00049 -86,90
Branco1 ***-2,65574 0,00045 -59,04
Homem1 ***5,22269 0,00056 93,50
Chefe1 ***3,52468 0,00056 62,80
Casado1 ***-1,15459 0,00057 -20,23
Outras Atividades Industriais1 ***34,58296 0,00742 46,60
Indústrias de Transformação1 ***45,46524 0,00302 150,53
Construção1 ***55,63249 0,00314 176,93
Comércio e Reparação1 ***50,08628 0,00277 180,84
Transporte, Armazenagem, Comunicação, Alojamento, 

Alimentação, Educação e Saúde1
***42,71249 0,00210 203,07

Administração Pública1 ***54,4008 0,00318 171,04
Militar e Funcionário Público Estatutário1 ***-6,87608 0,00055 -126,16
Trabalhador Doméstico com e sem carteira e outros 

empregados sem carteira1
***4,38571 0,00054 81,71

Número de Observações = 1.689.908

Log likelihood = -618295.91
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006).
Notas: * p<0,10; **p<0,05; *** p<0,01; 
(1) dx/dy para uma mudança discreta (de 0 para 1) na variável dummy.

Após investigar  os  determinantes  da  condição de  undereducation e  overeducation, 

passa-se à estimação do retorno e penalidade da condição de mismatch, conforme capítulo 6 a 

seguir.
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6  RETORNOS  E  PENALIDADES  DA  CONDIÇÃO  DE 
UNDEREDUCATION E OVEREDUCATION EM PERNAMBUCO

A decisão de adquirir mais educação pode ser vista como um investimento de longo 

prazo na medida em que o indivíduo troca prêmio presente por prêmio futuro. A opção por 

uma maior quantidade de educação acarreta uma diminuição na renda presente, pois geral-

mente existe um custo associado a essa qualificação. Esse custo pode ser expresso monetaria-

mente, quando se refere ao preço da educação, e em função do tempo utilizado para esse fim. 

Neste capítulo se procura avaliar qual o impacto, em termos de remuneração, das condições 

de overeducated e undereducated analisadas acima.

É esperado que um maior nível de educação se reflita em maiores salários, entretanto 

essa elevação não ocorre de maneira uniforme no decorrer da vida das pessoas. Mincer (1974) 

desenvolveu um modelo  matemático capaz de  captar  o  perfil  idade-salário,  indicando em 

quais faixas de idade, a qualificação incorre em maior elevação nos níveis salariais. A equação 

de  salários  (MINCER,  1974),  estimada  pela  análise  de  regressão,  tornou-se  assim  um 

importante instrumento para decompor o diferencial de salários entre grupos, podendo este se 

referir a cor, sexo, anos de estudos, etc.

Conseqüentemente neste trabalho, em especial, a investigação parte de uma expansão 

da tradicional equação minceriana de rendimentos utilizada na literatura para este fim (NIEL-

SEN, 2007). Mais especificamente, parte-se da seguinte especificação:

ln y = 1 S  2 x  3 x2    (9)

onde:

y é a taxa de salário do trabalhador;

x o número de anos no mercado de trabalho;

S a quantidade de anos de estudo;

x2 representa a forma côncava da curva, captando o crescimento, a estagnação e o decresci-

mento dos níveis salariais à medida que a idade avança;

1 retrata o retorno com a educação;

2 ,3 referem-se à experiência e à experiência ao quadrado, mensurando a importância do 

treinamento no trabalho; e 
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 representa o termo impreciso,

para  que  se  possa  proceder  à  estimação  dessa  função,  utiliza-se  as  chamadas  funções-

rendimento. 

Através dela, é possível captar o efeito das variáveis independentes sobre a variável 

dependente.  Nos  estudos  sobre  overeducation é  comum  decompor  a  variável  anos  de 

escolaridade em três partes, conforme ilustra a equação a seguir: S = Sr + So - Su, onde Sr é a 

escolaridade adequada à ocupação, So apresenta anos a mais, nos caso de overeducation, e Su 

anos a menos, quando se refere a uma situação de undereducation.

No caso em que há uma correspondência entre salários e escolaridade a equação se 

reduz a S = Sr. Se houver um overeducation a equação será escrita como S = Sr + So, e para a 

situação de  undereducation encontra-se S = Sr – Su. Utilizando-se os dados referentes aos 

limites inferiores e superiores da mediana da escolaridade de cada categoria ocupacional, é 

possível  calcular  a  nível  individual  os  anos  de  overeducation e  undereducation.  Mais 

formalmente, introduzindo esta decomposição na equação minceriana (equação (7)), obtém-

se:

ln [wS , x ]=01 S r2 S 0−3 S u0 x1 x2  (10)

Em termos de interpretação de coeficientes, α1 indica o retorno sobre a escolaridade 

do trabalhador corretamente alocado. Os coeficientes α2 e α3 são interpretados conjuntamente 

para se obter o impacto total da educação para trabalhadores alocados em atividades para as 

quais é overeducated ou undereducated e retratam o retorno econômico para o indivíduo asso-

ciado a tais condições. Esta decomposição permite, então, identificar a educação requerida e a 

efetiva, ao mesmo tempo em que apresenta características das duas dimensões consideradas 

neste estudo.

As estimativas dos parâmetros da equação (8) são apresentadas na tabela 14, a seguir.
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Tabela 14: Impacto da condição undereducation, overeducation e required education sobre os salários 
(Função minceriana) – Estimativas obtidas por Mínimos Quadrados Ordinários (MQO).

Coef. Desvio-Padrão Robusto Estatística t

Required Education (α1) ***0,12108 0,00014 883,18
Overeducation (α2) ***-0,02759 0,00075 -36,55
Undereducation (α3) ***-0,20604 0,00054 -382,58
Experiência (β1) ***0,03544 0,00030 119,18
Experiência2 (β2) ***-0,00036 0,00001 -54,85
Constante (α0) ***-0,54369 0,00270 -201,52

Número de Observações 1698355
Prob > F= 0,0000
R2 = 0,3843

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006)
Notas: * p<0,10; **p<0,05; *** p<0,01

As  estimativas  da  tabela  acima  indicam  significância  estatística  a  1%  para  os 

parâmetros estimados. Os valores permitem perceber que, para o indivíduo com qualificação 

ajustada às exigências de escolaridade de sua ocupação cada ano adicional de estudo traz um 

retorno em torno de 12,1% em termos do salário recebido. Adicionalmente, os valores dos 

demais parâmetros referentes à escolaridade sugerem penalidades tanto no caso da situação de 

overeducation, isto é sobre-qualificação, quanto para a situação de undereducation, isto é sub-

qualificação. Mais especificamente, no primeiro caso o ano a mais de educação em relação ao 

exigido para a ocupação implica um decréscimo de 2,7% do salário do trabalhador. Para a 

situação de  undereducation a penalidade é ainda maior, chegando a 20,6% para cada ano a 

menos que o necessário para o exercício da ocupação.

É  interessante  notar  que  tal  resultado  para  a  condição de  overeducation difere  do 

recentemente obtido por Nielsen (2007), onde as evidências indicam ganho para anos acima 

do exigido para a ocupação. Aqui o mismatch é penalizado nos dois sentidos.

Com respeito aos valores dos parâmetros estimados para experiência, os resultados 

seguem o padrão esperado, isto é, há efeito positivo da experiência sobre os salários, mas 

decrescentes com os mesmos.
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6.1 Evidências a partir do modelo de Heckman

Um problema muito discutido neste tipo de estimação de fenômeno econômico refere-

se à omissão da variável dependente. Quando isto ocorre, valores num certo intervalo são 

transformados (ou reportados) como sendo um simples valor. Alguns exemplos presentes na 

literatura foram reportados por Tobin (1958) ou com Quester e Greene (1982) ao analisarem o 

número de horas trabalhadas por mulheres.

Nas estimações anteriores tomou-se como hipótese a independência entre os estados 

que cada indivíduo poderia apresentar, ou seja, estar ocupado ou desocupado. Devido a essa 

hipótese, a probabilidade de promoção foi calculada a partir da amostra de trabalhadores que 

possuíam maior, igual ou menor tempo de estudo, sem qualquer controle de viés de seleção da 

amostra, ou seja, não era levada em conta a probabilidade do indivíduo estar desempregado. 

Esta  subseção  desta  pesquisa  levará  em  conta  a  interdependência  desses  dois 

resultados  através  da  estimação  pelo  método  Heckman.  Em  seguida,  serão  realizadas 

microssimulações para averiguar a probabilidade de ocorrência dos fenômenos estudados sob 

o escopo dos valores possíveis das variáveis explicativas selecionadas.

Será  utilizado  o  estimador  de  Heckman  (1979),  que  sugere  que  o  viés  possa  ser 

causado também pela estratégia de “job search” (GRONAU, 1974) que faz com que o salário 

não dependa apenas da oferta de trabalho, mas igualmente da procura por emprego. Ainda 

segundo Heckman (1974) existe a hipótese de que o agente tenha implícito um determinado 

salário  de  reserva,  abaixo  do  qual  ele  não  aceitaria  participar  do  mercado  de  trabalho, 

causando com isso um viés devido ao aparecimento daquilo que se denomina viés de seleção 

amostral. Alguns autores assinalam ainda que existe um outro tipo de problema relacionado 

ao chamado “viés de habilidade”, este decorrente da omissão de uma variável relevante no 

modelo,  que  possa  traduzir  a  habilidade  ou  talento  do  indivíduo  (GRILICHES,  1977; 

GAREN, 1984; HAUSMAN; TAYLOR, 1981).

Para uma discussão mais geral vamos assumir que o tratamento da decisão possa ser 

descrita por uma equação probit, dada por: 

r ' i=x ' i2i  (11)

Com ri  igual a 1 se  r ' i   for maior do que zero e igual a zero no caso contrário, quando 
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i  é assumido como sendo  N(0,1), independente de x i . 

Assumindo que  os  erros  têm distribuição normal,  com variância  0
2  e  1

2  e 

covariância  02  e  12  com  i ,  podemos  então  escrever  (VELLA;  VERBEEK, 

1999).

E {0i∨ x i , ri=0}=02 E {i∨x i ,i≤−x ' i2}=02i x ' i2

E {0i∨x i , r i=1}=12 E {i∨xi ,i≤−x 'i 2}= 12ix ' i 2
 (12)

onde, 

i x ' i 2=E {i∨x i , ri}=
ri−x ' i2

x ' i21−x ' i2
fi x ' i2  (13)

o qual corresponde ao resíduo generalizado do modelo probit, onde r i =1, corresponderá a 

definição do lambda de Heckman. 

No caso geral, quando 02  ou 12  podem ser diferentes de zero, este resultados 

indicará que os parâmetros podem ser estimados de forma consistente para variáveis  two-

steps incluindo ix ' i ' 2
¿   como variável adicional.

Assumindo estas condições e impondo que 0=1= , tem-se:

E {y i∨x i , ri}=0x ' i r iE {∨ x i , ri}

=0x ' i ri 12r ii x ' i2021−r ii x ' i2
 (14)

o qual mostra que obtêm-se estimadores  ,   e  , vindos de uma regressão simples, 

considerando-se a inclusão do resíduo generalizado tratado com variáveis dummies.
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Tabela 15: Retorno e penalidade a condição de undereducation, overeducation e required education em 
Pernambuco (2006) - Modelo de Heckman

Coeficiente Desvio-Padrão Estatística t
RETORNO AO SALÁRIO
Required Education ***0,13441 0,00215 62,43000
Overeducation 0,00289 0,01031 0,28000
Undereducation ***-0,27772 0,00965 -28,78000
Experiência ***0,01492 0,00187 7,97000
Experiência2 -0,00005 0,00004 -1,25000
Constante ***-0,25989 0,03696 -7,03000

SE OCUPADOS
Idade ***0,23201 0,23201 55,04000
Idade2 ***-0,00286 -0,00286 -50,43000
Pessoas na Família ***-0,04079 -0,04080 -5,20000
Urbano ***-0,14574 -0,14575 -3,60000
Metropolitano ***-0,42841 -0,42842 -15,53000
Branco -0,01772 -0,01772 -0,75000
Homem ***0,94995 0,94995 40,99000
Casado **-0,05001 -0,05001 -1,98000
Anos de estudo ***0,06684 0,06685 23,09000
Constante ***-4,0993 -4,09935 -47,34000
Lambda ***-0,34480 0,02622 -13,15000
Número de Observações = 17.372
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006).
Notas: * p<0,10; **p<0,05; *** p<0,01.

Conforme tabela  15,  com valor  de  lambda significativa a 1%, cujo valor negativo 

indica que as condições que aumentam a empregabilidade reduzem o retorno ao salário e que 

o modelo de Heckman é preferível à estimação da equação minceriana simples. 

Na  estimação  realizada  pela  equação  minceriana  e  apresentadas  na  tabela  13,  os 

retornos  foram subestimados,  conforme os  coeficientes  calculados  a  partir  do  modelo  de 

Heckman,  aumentando  o  retorno  sobre  o  salário  de  12,1%  para  13,4%  aos  indivíduos 

classificados como  required  educated.  A condição de  overeducation perde  significância  e 

undereducation passa de 20,6% para 27,8% de penalidade aos ocupados sob esta condição de 

mismatch.
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7 CONCLUSÃO

Neste  trabalho procurou-se  examinar  em que  medida os  níveis  de escolaridade da 

força de trabalho do estado de Pernambuco no ano de 2006 estavam ajustados às necessidades 

de  qualificação  das  ocupações  dos  estados.  Observou-se  que  o  estado  ampliou 

significativamente  o  número de  vagas  disponíveis  para  o  nível  de  formação profissional, 

quase 50% maior em 2006 quando comparado ao ano anterior. Embora tenha-se percebido 

que boa parte das creches do estado sejam particulares, imputando ônus ao cidadão (cidadã) 

que, estando em idade escolar tenham filhos pequenos. Tal constatação alerta a necessidade de 

políticas que facilitem a continuação dos estudos (ou ainda o retorno) para as mães jovens e 

adolescentes,  em  especial  as  mais  carentes,  que  muitas  vezes  abandonam  a  escola  para 

dedicar-se  aos  cuidados dos  filhos.  Neste  sentido,  a  oferta  de  creche pública  próxima às 

comunidades carentes pode facilitar, sobremaneira, o acesso de famílias que muitas vezes não 

dispõem de recursos para utilizar o sistema público de transporte para aproveitar possíveis 

vagas em regiões distantes de sua moradia.

Ainda  sobre  escolaridade,  os  dados mostram elevados  níveis  de  analfabetismo em 

Pernambuco,  com índice superior a 23% dos cidadãos com 15 anos ou mais,  enquanto a 

região Nordeste  apresentou média  de 18,9% e  o Brasil  13% de  analfabetismo.  Alerta-se, 

ainda, que este índice não inclui aqueles indivíduos analfabetos funcionais ou que apenas 

conseguem escrever o seu nome. Considerando-se a capacidade de ler, entender e escrever 

como  ferramenta  pessoal  e  profissional  de  relevante  importância  na  grande  maioria  das 

ocupações, cabe estímulos públicos à promoção da alfabetização de adultos, o que poderia 

promover possíveis ganhos de produtividade e bem estar individual.

A menor oferta per capita de vagas para o ensino superior no estado de Pernambuco, 

quando comparado ao Brasil, com índices de atendimento da ordem de 6% para o estado e 

10,9% para o país, parece refletir nos níveis de aproveitamento da população economicamente 

ativa (PEA), visto que no primeiro apenas 0,6 da PEA encontra-se desocupada, contra 0,8 

para o Brasil.  Dado a já presença de investimentos no estado e a perspectiva de novos, é 

urgente a identificação da demanda futura por profissionais voltados às novas atividades que 

estão em fase de implantação (ou ainda para as já desenvolvidas), à qualificação esperada 

pelos setores (empresas) e à disponibilidade no mercado de trabalho pernambucano, a fim de 

maximizar a eficácia dos gastos públicos e/ou privados voltados à promoção de formação 

profissional, em todos os níveis e modalidades. Tal iniciativa, espera-se, facilitaria o acesso 
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dos  trabalhadores  do  estado  aos  postos  de  trabalho  que  serão  abertos,  ou,  ao  menos, 

melhoraria sua sinalização de produtividade aos empregadores.

Estimando-se  a  ocorrência  de  mismatch  no  estado  de  Pernambuco,  confirma-se  a 

existência  dos  fenômenos  de  undereducation  e  overeducation em  Pernambuco,  com 

expressiva presença do primeiro no setor de serviços. De forma geral, cerca de 15% da força 

de  trabalho  do  estado  na  condição  de  undereducated  e  cerca  de  12%  na  condição  de 

overeducated. Tais percentuais, além disto, apresentam-se diferenciados por gêneros, com as 

mulheres  apresentando  maior  percentual  de  overeducation  e  os  homens  estando  mais 

presentes entre os undereducated, um resultado em sintonia com a literatura sobre o assunto.

Destaque  para  as  dez  ocupações  com maior  participação no  mercado de  trabalho: 

trabalhadores  dos  serviços  domésticos  em  geral,  trabalhadores  agrícolas,  vendedores  e 

demonstradores em lojas ou mercados, ajudantes de obras civis, trabalhadores nos serviços de 

manutenção e conservação de edifícios e logradouros, professores (com formação de nível 

médio)  no  ensino  fundamental,  cozinheiros,  escriturários  em geral,  agentes,  assistentes  e 

auxiliares administrativos, trabalhadores de cargas e descargas de mercadorias, trabalhadores 

na pecuária. Conjuntamente, estas ocupações respondem por mais de 49% dos ocupados no 

estado e apresentaram média de  mismatch de 28,4%, enquanto a média do estado foi de 

27,1%. Espera-se que estas estimações possam promover iniciativas de pesquisas, estudos e 

investimentos em qualificação de forma mais específica, quiça mais eficientes.

Em relação aos potenciais determinantes dos diferentes tipos de mismatch, o trabalho 

mostrou que a idade, o número de pessoas da família, o sexo masculino, a situação de chefe 

da família,  a moradia na zona rural e a ocupação em atividade não-agrícola são variáveis 

positivamente associadas à condição de undereducation. Por sua vez, indivíduos mais jovens, 

as mulheres, os domiciliados nos centros urbanos ou metropolitanos, os indivíduos de raça 

que  não  branca,  os  indivíduos  casados  e  os  trabalhadores  do  setor  agrícola  apresentam 

maiores chances de estarem na condição de overeducation.

Além de potenciais determinantes, o trabalho também estimou o impacto econômico 

do  mismatch.  Neste  sentido,  as  penalidades  para  as  condições  de  undereducation  e 

overeducation foram estimadas, respectivamente, em 20,6% e 2,7%, ambos negativamente em 

relação ao salário do trabalhador,  adotando-se metodologia similar  a Nielsen (2007).  Tais 

resultados foram confrontados com novas estimações, utilizando-se o modelo de Heckman, e 

percebe-se que na primeira estimação a amostra subestima os impactos sobre o salário por não 
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considerar  a  probabilidade  dos  indivíduos  serem  não  ocupados.  Através  do  modelo  de 

Heckman,  o  impacto  da  condição  overeducated passou  a  não  apresentar  significância, 

enquanto  a  condição  de  undereducation passou  para  27,7%  negativo,  frente  aos  20,6% 

estimados no primeiro modelo.

Finalizando,  o  conjunto  de  evidências  levantadas  neste  trabalho  reforçam  a 

importância  de  pesquisas  voltadas  para  adequação  da  força  de  trabalho  do  estado  às 

exigências presentes de qualificação. Embora não se conheçam com precisão as demandas 

presentes  e  futuras  em  termos  de  qualificação  de  mão-de-obra  derivadas  dos  novos 

empreendimentos que ora estão em fase de implantação no estado, a intuição sugere que tais 

empreendimentos irão demandar um esforço ainda maior do agente público no sentido de 

evitar  o  aumento  da  ocorrências  de  mismatch no  mercado  de  trabalho  do  estado,  o  que 

implicaria em perdas sociais e econômicas, não desejadas tanto do poder público quanto pelos 

setores produtivos.
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APÊNDICE

Apêndice A

Tabela 16: Distribuição das ocorrências de undereducation, overeducation e required education em 
Pernambuco – composição dos grupamentos ocupacionais a quatro dígitos (%).

Item Descrição Undereducated Over-
educated

Required
Educated Participação

% % % %
PERNAMBUCO - TOTAIS 15 12,1 72,9 100
DIRIGENTES EM GERAL 17,5 1,8 80,7 3,22

Membros superiores e dirigentes do 
poder público 9,2 4,6 86,3 0,57

1 Legisladores 7,6 7,6 84,8 0,17

2 Dirigentes das áreas de apoio da 
administração pública 9,8 3,3 86,9 0,4

Dirigentes de empresas e 
organizações (exceto de interesse 
público)

15 8,1 76,9 0,38

3 Diretores de áreas de produção e 
operações 14,5 0 85,5 0,18

4 Diretores de áreas de apoio 15,4 15,3 69,3 0,2
Gerentes 20,1 0 79,9 2,26

5 Gerentes de produção e operações 29,9 0 70,1 1,06
6 Gerentes de áreas de apoio 11,5 0 88,5 1,2

PROFISSIONAIS DAS CIÊNCIAS 
E DAS ARTES 8,6 4,4 87 4,69

Profissionais das ciências exatas, 
físicas e da engenharia 8,1 4 87,9 0,32

7 Analistas de sistemas 11,1 11,1 77,8 0,12
8 Químicos 0 0 100 0,06
9 Engenheiros civis e afins 9,1 0 90,9 0,14

Profissionais das ciências biológicas, 
da saúde e afins 3,8 5,8 90,4 0,68

10 Médicos 0 3,4 96,6 0,39
11 Cirurgiões-dentistas 0 0 100 0,08
12 Enfermeiros de nível superior e afins 10 10 80,1 0,13
13 Nutricionistas 15,7 15,6 68,7 0,08

Profissionais do ensino (com 
formação de nível superior) 9,1 1,4 89,5 2,71

14

Professores (com formação de nível 
superior) de disciplinas da educação 
geral de 1a à 4a séries do ensino 
fundamental

8,1 0 91,9 0,32

15

Professores (com formação de nível 
superior) de disciplinas da educação 
geral de 5a à 8a séries do ensino 
fundamental

11,1 0 88,9 0,87

16
Professores (com formação de nível 
superior) de disciplinas da educação 
geral do ensino médio

9,2 5,5 85,3 0,71

17 Professores do ensino superior 7,8 0 92,2 0,4

18 Programadores, avaliadores e 
orientadores de ensino 6,4 0 93,6 0,41

Profissionais das ciências jurídicas 0 18,2 81,8 0,14
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Item Descrição Undereducated Over-
educated

Required
Educated Participação

% % % %
19 Advogados 0 18,2 81,8 0,14

Profissionais das ciências sociais e 
humanas 12,6 10,7 76,7 0,83

20 Psicólogos e psicanalistas 9,1 0 90,9 0,14

21 Assistentes sociais e economistas 
domésticos 18,5 0 81,5 0,07

22 Contadores e auditores 18,4 4,6 77 0,28
23 Secretárias executivas e bilingües 0 31,8 68,2 0,24

24 Profissionais de marketing, 
publicidade e comercialização 28,5 0 71,5 0,09

TÉCNICOS DE NÍVEL MÉDIO 12,1 11,1 76,8 10,32
Técnicos de nível médio das ciências 
físicas, químicas, engenharia e afins 14,1 6,7 79,2 0,78

25 Técnicos químicos 0 20 80 0,07

26 Técnicos em construção civil - 
edificações 20 0 80 0,07

27 Técnicos em eletricidade e 
eletrotécnicos 27,1 0 72,9 0,1

28 Técnicos em eletrônica 0 11,1 88,9 0,12

29 Técnicos em telecomunicações e 
telefonia 15,6 0 84,4 0,08

30
Técnicos mecânicos na fabricação e 
montagem de máquinas, sistemas e 
instrumentos

21,3 0 78,7 0,12

31 Técnicos em programação 0 20 80 0,13
32 Desenhistas técnicos e modelistas 32,4 0 67,6 0,1

Técnicos de nível médio das ciências 
biológicas, bioquímicas, da saúde e 
afins

12,3 9,8 78 1,34

33 Técnicos e auxiliares de enfermagem 12,4 10,7 76,9 1,22

34 Técnicos de laboratório de análises 
clínicas 11,1 - 88,9 0,12

Professores leigos e de nível médio 1,5 12,3 86,2 3,93

35 Professores (com formação de nível 
médio) na educação infantil 0 15,1 84,9 0,38

36 Professores (com formação de nível 
médio) no ensino fundamental 0 12,4 87,6 2,88

37 Professores leigos na educação infantil 
e no ensino fundamental 11,5 14,9 73,6 0,39

38 Instrutores e professores de escolas 
livres 7,4 7,4 85,1 0,18

39 Inspetores de alunos e afins 0 0 100 0,11
Técnicos de nível médio nas ciências 
administrativas 21,5 11,6 66,9 4,11

40 Técnicos em contabilidade 0 17 83,1 0,15
41 Técnicos em administração 21,7 0 78,4 0,91
42 Serventuários da justiça e afins 20,4 61,1 18,6 0,28

43 Técnicos e fiscais de tributação e 
arrecadação 0 0 100 0,07

44 Técnicos de segurança de trabalho 14,3 14,3 71,4 0,09
45 Inspetores de polícia e detetives 13,3 0 86,7 0,23
46 Agentes da saúde e do meio ambiente 22,9 2,6 74,6 1,22

47 Representantes comerciais e técnicos 
de vendas 28,8 19,3 52 1,07

Tabela 16: continuação
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Item Descrição Undereducated Over-
educated

Required
Educated Participação

% % % %
48 Compradores 0 33,3 66,7 0,08

Outros técnicos de nível médio 20,7 0 79,3 0,15
49 Técnicos de controle de produção 20,7 0 79,3 0,15

TRABALHADORES DE 
SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS 16,4 8,3 75,3 8,95

Escriturários 14,7 6,2 79,1 6,34

50
Supervisores de serviços 
administrativos (exceto contabilidade e 
controle)

9,8 19,6 70,6 0,4

51 Supervisores de serviços contábeis, 
financeiros e de controle 6,6 22,3 71,1 0,2

52 Escriturários em geral, agentes, 
assistentes e auxiliares administrativos 15,7 0,6 83,7 2,21

53 Secretários de expediente e 
estenógrafos 21 0 79 0,61

54 Operadores de máquinas de escritório 14,3 20,8 64,9 0,4
55 Contínuos 19,8 15,3 64,9 0,29
56 Escriturários de contabilidade 10,7 10,7 78,7 0,12
57 Escriturários de finanças 16,5 0 83,5 0,27
58 Almoxarifes e armazenistas 12,5 7,2 80,3 1,44
59 Escriturários de apoio à produção 0 0 100 0,08

60 Escriturários de serviços de biblioteca 
e documentação 14,1 7 78,9 0,19

61 Carteiros e afins 20 0 80,1 0,13
Trabalhadores de atendimento ao 
público 20,6 13,3 66,1 2,61

62 Caixas e bilheteiros (exceto caixas de 
banco) 20,7 8,6 70,7 0,82

63 Cobradores e afins (exceto nos 
transportes públicos) 23,5 0 76,5 0,13

64 Recepcionistas 22,8 20 57,2 1,19
65 Telefonistas 10,1 0 89,9 0,26
66 Operadores de telemarketing 18,8 18,8 62,5 0,21

TRABALHADORES DOS 
SERVIÇOS 22,5 12,4 65,1 25,38

Trabalhadores dos serviços 22,5 12,4 65,1 25,38

67
Supervisores dos serviços de 
transporte, turismo, hotelaria e 
administração de edifícios

49,1 0 50,9 0,15

68 Fiscais e cobradores dos transportes 
públicos 17,9 0 82,1 0,79

69 Trabalhadores dos serviços domésticos 
em geral 24,3 12,5 63,2 12,64

70 Cozinheiros 15,2 22 62,8 2,32
71 Camareiros, roupeiros e afins 17 17 66,1 0,15
72 Garçons, barmen e copeiros 22,9 1,1 76,1 1,19

73 Trabalhadores nos serviços de 
administração de edifícios 24,4 0 75,6 0,55

74
Trabalhadores nos serviços de 
manutenção e conservação de edifícios 
e logradouros

26,9 16,2 56,9 2,88

75 Atendentes de enfermagem, parteiras 
práticas e afins 2,7 22,5 74,9 0,49

76 Atendentes de creche e acompanhantes 15,9 16,1 68 1,17

Tabela 16: continuação
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Item Descrição Undereducated Over-
educated

Required
Educated Participação

% % % %
de idosos

77 Tintureiros, lavadeiros e afins, à 
máquina e à mão 13,8 5,8 80,4 0,23

78 Policiais e guardas de trânsito 13,6 2,5 83,9 0,52
79 Vigilantes e guardas de segurança 27,2 0 72,8 0,11
80 Guardas e vigias 21,8 1,2 77 1,12

81 Entregadores externos (exceto 
carteiros) 27 13,3 59,8 0,49

82 Catadores de sucata 0 35,2 64,8 0,09
83 Outros trabalhadores dos serviços 32,1 23,2 44,7 0,5

VENDEDORES E PRESTADORES 
DE SERVIÇOS DO COMÉRCIO 10 8,2 81,8 9,36

Vendedores e prestadores de 
serviços do comércio 10 8,2 81,8 9,36

84 Supervisores de vendas e de prestação 
de serviços do comércio 22,3 0 77,8 0,12

85 Vendedores e demonstradores em lojas 
ou mercados 9,4 8 82,6 7,34

86 Repositores e remarcadores do 
comércio 11,5 0 88,6 0,73

87 Vendedores em quiosques e barracas 12,9 15,9 71,2 0,44
88 Vendedores ambulantes 10,5 14,9 74,6 0,72

TRABALHADORES AGRÍCOLAS 0,9 19 80,1 15,67
Produtores na exploração 
agropecuária 25 25 50 0,13

89 Produtores agrícolas 25 25 50 0,13
Trabalhadores na exploração 
agropecuária 0,2 19,1 80,7 14,99

90 Supervisores na exploração 
agropecuária 17,1 24,3 58,6 0,18

91 Trabalhadores na agropecuária em 
geral 0 24,1 75,9 1,48

92 Trabalhadores agrícolas 0 18,8 81,2 11,51
93 Trabalhadores na pecuária 0 16,3 83,7 1,8

Pescadores, caçadores e extrativistas 
florestais 11,5 16,3 72,1 0,27

94 Pescadores e caçadores 0 12,9 87,1 0,1
95 Extrativistas florestais 18,5 18,4 63,1 0,17

Trabalhadores da mecanização 
agropecuária e florestal 15,3 15,3 69,4 0,29

96 Trabalhadores da mecanização 
agropecuária 15,3 15,3 69,4 0,29

TRABALHADORES DA 
PRODUÇÃO DE BENS E 

SERVIÇOS INDUSTRIAIS E DE 
REPARAÇÃO E MANUTENÇÃO

20,7 14,1 65,2 20,89

Trabalhadores da indústria 
extrativa e da construção civil 22,9 16,5 60,6 6,05

97 Supervisores da construção civil 24,5 21,1 54,5 1,09

98 Trabalhadores da extração de minerais 
sólidos - mineiros e afins 0 0 100 0,09

99 Trabalhadores de terraplenagem e 
fundações 25,7 15,2 59,1 0,17

100 Trabalhadores de estruturas de 18 0 82 0,29

Tabela 16: continuação
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Item Descrição Undereducated Over-
educated

Required
Educated Participação

% % % %
alvenaria

101 Trabalhadores de estruturas de 
concreto armado 18,5 0 81,5 0,07

102
Trabalhadores de montagem de 
estruturas de madeira, metal e 
compósitos (obras civis e afins)

16,9 14,1 69,1 0,19

103 Trabalhadores de instalações elétricas 10 10 79,9 0,13

104 Pintores de obras e revestidores de 
interiores (revestimentos flexíveis) 16,5 24,2 59,3 0,24

105 Ajudantes de obras civis 24,5 17,1 58,5 3,78
Trabalhadores da transformação de 
metais e de compósitos 16,5 9,2 74,3 1

106 Preparadores e operadores de 
máquinas - ferramenta convencional 39,3 0 60,7 0,16

107 Encanadores e instaladores de 
tubulações 37,5 15,6 46,9 0,08

108 Trabalhadores de soldagem e corte de 
metais e de compósitos 21,1 0 78,9 0,33

109 Trabalhadores de caldeiraria e 
serralheria 0 22,1 77,9 0,36

110 Ajustadores mecânicos polivalentes 0 0 100 0,06
Trabalhadores da fabricação e 
instalação eletroeletrônica 6 9 85 0,44

111 Montadores de equipamentos 
eletroeletrônicos 0 12,9 87,1 0,2

112
Instaladores-reparadores de linhas e 
cabos elétricos, telefônicos e de 
comunicação de dados

11,3 5,6 83,1 0,23

Trabalhadores das indústrias têxteis, 
do curtimento, do vestuário e das 
artes gráficas

16,8 22,3 61 2,41

113 Operadores da preparação da 
tecelagem 0 18,5 81,5 0,07

114 Operadores de tear e máquinas 
similares 30,8 12,9 56,4 0,1

115
Trabalhadores de acabamento, 
tingimento e estamparia das indústrias 
têxteis

0 0 100 0,08

116 Trabalhadores da preparação da 
confecção de roupas 30,7 12,9 56,4 0,1

117 Operadores de máquinas de costura de 
roupas 14,8 26 59,2 1,41

118 Operadores de máquinas de costuras - 
acabamento de roupas 27,2 27,2 45,6 0,44

119 Trabalhadores da pré-impressão 
gráfica 0 0 100 0,08

120 Trabalhadores da impressão gráfica 9,3 9,3 81,5 0,14
Trabalhadores das indústrias de 
madeira e do mobiliário 15,2 6,8 78 0,84

121 Supervisores da indústria da madeira, 
mobiliário e da carpintaria veicular 13,5 0 86,5 0,1

122 Marceneiros e afins 19,5 9,8 70,7 0,59

123 Preparadores e operadores de 
usinagem de madeiras convencional 0 0 100 0,08

Tabela 16: continuação
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Item Descrição Undereducated Over-
educated

Required
Educated Participação

% % % %

124 Montadores de móveis e artefatos de 
madeira 0 0 100 0,08

Trabalhadores de funções 
transversais 25,8 10,8 63,3 6,08

125 Condutores de veículos sobre rodas 
(transporte particular) 28,7 1,1 70,3 1,19

126 Condutores de veículos sobre rodas 
(transporte coletivo) 24,9 18,5 56,6 0,49

127 Condutores de veículos sobre rodas 
(distribuidor de mercadorias) 26 20,5 53,5 1,44

128 Trabalhadores de cargas e descargas de 
mercadorias 29,8 14,2 56 1,82

129 Trabalhadores de embalagem e de 
etiquetagem 16,5 0 83,5 1,13

Trabalhadores das indústrias de 
processos contínuos e outras 
indústrias

10,8 3,6 85,6 0,36

130
Operadores de instalações e máquinas 
de produtos plásticos, de borracha e 
parafinas

14 0 86 0,28

131 Laboratoristas industriais auxiliares 0 15,6 84,4 0,08
Trabalhadores de instalações 
siderúrgicas e de materiais de 
construção

12,5 0 87,5 0,25

132
Operadores de instalações e 
equipamentos de fabricação de 
cerâmicas, vidros e porcelanas

0 0 100 0,09

133 Trabalhadores artesanais de materiais 
de construção 20 0 80 0,16

Trabalhadores da fabricação de 
alimentos, bebidas e fumo 14,8 14,8 70,4 1,68

134 Supervisores da fabricação de 
alimentos, bebidas e fumo 9,8 0 90,2 0,13

135 Moleiros 0 10,6 89,4 0,29

136 Trabalhadores da fabricação e refino 
do açúcar 29,2 29,3 41,5 0,11

137
Trabalhadores da fabricação de 
cachaça, cerveja, vinhos e outras 
bebidas

16,6 0 83,4 0,08

138 Magarefes e afins 25,1 21,5 53,4 0,5

139
Trabalhadores de fabricação e 
conservação de alimentos (inclusive 
artesanais)

18,5 0 81,5 0,07

140
Trabalhadores da pasteurização do 
leite, fabricação de laticínios e afins 
(inclusive artesanais)

0 7,2 92,9 0,18

141
Padeiros, confeiteiros e afins e 
operadores na fabricação de pães, 
massas e doces

16,8 21 62,2 0,31

Operadores de instalações de 
produção e distribuição de energia, 
utilidades, captação, tratamento e 
distribuição de água

10,9 10,9 78,3 0,12

142 Operadores de instalações de captação 10,9 10,9 78,3 0,12
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Item Descrição Undereducated Over-
educated

Required
Educated Participação

% % % %
e distribuição de águas
Outros trabalhadores elementares 
industriais 18,5 0 81,5 0,07

143 Outros trabalhadores elementares 
industriais 18,5 0 81,5 0,07

Trabalhadores de reparação e 
manutenção mecânica 22,1 20,1 57,8 1,12

144 Mecânicos de manutenção de 
máquinas industriais 18,2 0 81,8 0,14

145 Mecânicos de manutenção de veículos 
automotores 22,7 23 54,3 0,98

Polimantenedores 0 8 92 0,16

146 Eletricistas-eletrônicos de manutenção 
industrial 0 0 100 0,08

147 Eletricistas-eletrônicos de manutenção 
veicular (aérea, terrestre e naval) 0 14,8 85,2 0,09

Outros trabalhadores da 
conservação, manutenção e 
reparação

18,3 14,2 67,5 0,31

148 Mantenedores de carroçarias de 
veículos 14,5 17,3 68,2 0,18

149 Trabalhadores elementares de serviços 
de manutenção 23,5 9,9 66,7 0,13

MEMBROS DAS FORÇAS 
ARMADAS E AUXILIARES 12,3 9,7 77,9 1,53

Militares da aeronáutica 14,3 7,1 78,6 0,18
150 Militares da aeronáutica 14,3 7,1 78,6 0,18

Militares do exército 8,2 16,4 75,4 0,48
151 Militares do exército 8,2 16,4 75,4 0,48

Policiais militares 14,2 6,6 79,2 0,87

152 Subtenentes e sargentos da polícia 
militar 11,4 11,4 77,2 0,11

153 Cabos e soldados da polícia militar 14,6 5,9 79,5 0,75
Fonte: elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006).
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Tabela 17: Índices de mediana, desvio-padrão, mínimo e máximo, por ocupação, da variável anos de 
estudo, para estimação das condições de undereducation, overeducation e required education em 

Pernambuco.

Item Descrição Mediana Desvio-
Padrão Mín. Máx. Participação

(%)
1 Legisladores 11,1 1,37533 8,0 15,0 0,17

2 Dirigentes das áreas de apoio da 
administração pública 12,9 2,30591 8,0 18,0 0,4

3 Diretores de áreas de produção e operações 14,2 1,52854 11,0 15,0 0,18
4 Diretores de áreas de apoio 12,2 2,68752 10,0 18,0 0,2
5 Gerentes de produção e operações 10,6 4,27024 0 15,0 1,06
6 Gerentes de áreas de apoio 11,6 3,68256 0 15,0 1,2
7 Analistas de sistemas 14,4 1,89162 11,0 18,0 0,12
8 Químicos 9,0 2,00097 7,0 11,0 0,06
9 Engenheiros civis e afins 14,8 0,57574 13,0 15,0 0,14
10 Médicos 15,1 0,54299 15,0 18,0 0,39
11 Cirurgiões-dentistas 15,0 0 15,0 15,0 0,08
12 Enfermeiros de nível superior e afins 14,9 1,57652 11,0 18,0 0,13
13 Nutricionistas 14,4 2,94879 8,0 18,0 0,08

14
Professores (com formação de nível 
superior) de disciplinas da educação geral 
de 1a à 4a séries do ensino fundamental

14,7 0,62272 13,0 15,0 0,32

15
Professores (com formação de nível 
superior) de disciplinas da educação geral 
de 5a à 8a séries do ensino fundamental

14,8 0,79770 11,0 15,0 0,87

16
Professores (com formação de nível 
superior) de disciplinas da educação geral 
do ensino médio

15,0 0,92837 11,0 18,0 0,71

17 Professores do ensino superior 15,9 2,02117 11,0 18,0 0,4

18 Programadores, avaliadores e orientadores 
de ensino 2,9 2,93575 2,0 3,0 0,41

19 Advogados 15,2 1,52645 13,0 18,0 0,14
20 Psicólogos e psicanalistas 14,9 0,28776 14,0 15,0 0,14

21 Assistentes sociais e economistas 
domésticos 14,8 0,38849 14,0 15,0 0,07

22 Contadores e auditores 14,2 1,80764 11,0 18,0 0,28
23 Secretárias executivas e bilingües 13,1 1,68064 11,0 15,0 0,24

24 Profissionais de marketing, publicidade e 
comercialização 13,1 1,55192 11,0 15,0 0,09

25 Técnicos químicos 11,4 0,80009 11,0 13,0 0,07
26 Técnicos em construção civil - edificações 11,6 2,06008 8,0 14,0 0,07
27 Técnicos em eletricidade e eletrotécnicos 10,1 1,57845 7,0 11,0 0,1
28 Técnicos em eletrônica 11,4 1,25598 11,0 15,0 0,12
29 Técnicos em telecomunicações e telefonia 10,8 2,06056 8,0 15,0 0,08

30
Técnicos mecânicos na fabricação e 
montagem de máquinas, sistemas e 
instrumentos

8,7 2,61146 3,0 11,0 0,12

31 Técnicos em programação 12,9 1,64072 11,0 15,0 0,13
32 Desenhistas técnicos e modelistas 8,2 4,31950 2,0 12,0 0,1
33 Técnicos e auxiliares de enfermagem 10,7 2,58482 0 15,0 1,22
34 Técnicos de laboratório de análises clínicas 2,89 2,88872 2,0 3,0 0,12

35 Professores (com formação de nível 
médio) na educação infantil 11,8 1,41246 11,0 15,0 0,38

36 Professores (com formação de nível 
médio) no ensino fundamental 12,0 1,44688 11,0 15,0 2,88

37 Professores leigos na educação infantil e 
no ensino fundamental 9,9 2,16128 5,0 14,0 0,39
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Item Descrição Mediana Desvio-
Padrão Mín. Máx. Participação

(%)
38 Instrutores e professores de escolas livres 12,7 2,85797 7,0 18,0 0,18
39 Inspetores de alunos e afins 11,9 1,36560 11,0 14,0 0,11
40 Técnicos em contabilidade 11,5 1,19872 11,0 15,0 0,15
41 Técnicos em administração 11,2 2,54383 2,0 15,0 0,91
42 Serventuários da justiça e afins 13,9 1,63007 11,0 15,0 0,28

43 Técnicos e fiscais de tributação e 
arrecadação 8,8 2,89919 5,0 11,0 0,07

44 Técnicos de segurança de trabalho 10,7 1,16232 8,0 12,0 0,09
45 Inspetores de polícia e detetives 12,5 2,23201 9,0 15,0 0,23
46 Agentes da saúde e do meio ambiente 10,1 2,45521 0 15,0 1,22

47 Representantes comerciais e técnicos de 
vendas 10,0 3,16871 0 15,0 1,07

48 Compradores 12,7 1,79575 11,0 15,0 0,08
49 Técnicos de controle de produção 10,9 1,85753 8,0 15,0 0,15

50 Supervisores de serviços administrativos 
(exceto contabilidade e controle) 10,7 3,19112 1,0 15,0 0,4

51 Supervisores de serviços contábeis, 
financeiros e de controle 10,1 3,10298 1,0 15,0 0,2

52 Escriturários em geral, agentes, assistentes 
e auxiliares administrativos 11,4 2,28148 2,0 18,0 2,21

53 Secretários de expediente e estenógrafos 11,6 2,54970 6,0 15,0 0,61
54 Operadores de máquinas de escritório 11,2 1,97607 7,0 15,0 0,4
55 Contínuos 9,5 2,73937 4,0 14,0 0,29
56 Escriturários de contabilidade 11,3 1,72903 8,0 15,0 0,12
57 Escriturários de finanças 11,2 2,72924 5,0 15,0 0,27
58 Almoxarifes e armazenistas 9,3 3,10243 1,0 15,0 1,44
59 Escriturários de apoio à produção 9,8 1,86367 6,0 11,0 0,08

60 Escriturários de serviços de biblioteca e 
documentação 10,0 2,17713 5,0 14,0 0,19

61 Carteiros e afins 10,4 1,49555 6,0 11,0 0,13

62 Caixas e bilheteiros (exceto caixas de 
banco) 10,3 2,38524 0 15,0 0,82

63 Cobradores e afins (exceto nos transportes 
públicos) 9,0 2,47283 5,0 11,0 0,13

64 Recepcionistas 10,8 2,34955 3,0 15,0 1,19
65 Telefonistas 11,1 2,03362 5,0 15,0 0,26
66 Operadores de telemarketing 10,9 1,81985 7,0 15,0 0,21

67
Supervisores dos serviços de transporte, 
turismo, hotelaria e administração de 
edifícios

5,6 4,54092 0 11,0 0,15

68 Fiscais e cobradores dos transportes 
públicos 7,8 3,57302 0 11,0 0,79

69 Trabalhadores dos serviços domésticos em 
geral 5,0 3,39616 0 13,0 12,64

70 Cozinheiros 6,1 3,49382 0 11,0 2,32
71 Camareiros, roupeiros e afins 6,4 2,37143 4,0 11,0 0,15
72 Garçons, barmen e copeiros 8,1 3,02988 0 15,0 1,19

73 Trabalhadores nos serviços de 
administração de edifícios 5,4 3,73437 0 11,0 0,55

74 Trabalhadores nos serviços de manutenção 
e conservação de edifícios e logradouros 5,6 3,61813 0 13,0 2,88

75 Atendentes de enfermagem, parteiras 
práticas e afins 10,9 2,32604 2,0 15,0 0,49

76 Atendentes de creche e acompanhantes de 
idosos 6,4 3,22007 0 15,0 1,17
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80

Item Descrição Mediana Desvio-
Padrão Mín. Máx. Participação

(%)

77 Tintureiros, lavadeiros e afins, à máquina e 
à mão 5,5 3,24189 0 11,0 0,23

78 Policiais e guardas de trânsito 11,9 3,10233 4,0 18,0 0,52
79 Vigilantes e guardas de segurança 6,3 4,51468 0 11,0 0,11
80 Guardas e vigias 6,6 4,02032 0 15,0 1,12
81 Entregadores externos (exceto carteiros) 5,7 3,60285 0 11,0 0,49
82 Catadores de sucata 4,0 2,33625 0 6,0 0,09
83 Outros trabalhadores dos serviços 6,0 3,58110 0 11,0 0,5

84 Supervisores de vendas e de prestação de 
serviços do comércio 12,2 2,44010 8,0 15,0 0,12

85 Vendedores e demonstradores em lojas ou 
mercados 9,2 3,20396 0 15,0 7,34

86 Repositores e remarcadores do comércio 8,6 2,55618 0 12,0 0,73
87 Vendedores em quiosques e barracas 6,4 2,88227 1,0 11,0 0,44
88 Vendedores ambulantes 6,0 3,02740 0 11,0 0,72
89 Produtores agrícolas 3,2 1,92162 0 5,0 0,13
90 Supervisores na exploração agropecuária 5,2 3,84748 0 12,0 0,18
91 Trabalhadores na agropecuária em geral 3,7 4,10891 0 11,0 1,48
92 Trabalhadores agrícolas 3,0 3,03300 0 11,0 11,51
93 Trabalhadores na pecuária 3,0 3,27975 0 11,0 1,8
94 Pescadores e caçadores 3,8 1,96990 2,0 8,0 0,1
95 Extrativistas florestais 4,0 3,15650 0 10,0 0,17

96 Trabalhadores da mecanização 
agropecuária 5,4 4,05068 0 11,0 0,29

97 Supervisores da construção civil 5,2 4,02574 0 14,0 1,09

98 Trabalhadores da extração de minerais 
sólidos - mineiros e afins 3,7 1,24725 2,0 5,0 0,09

99 Trabalhadores de terraplenagem e 
fundações 2,7 1,90784 0 6,0 0,17

100 Trabalhadores de estruturas de alvenaria 7,5 4,03640 0 11,0 0,29

101 Trabalhadores de estruturas de concreto 
armado 6,8 1,41603 4,0 8,0 0,07

102
Trabalhadores de montagem de estruturas 
de madeira, metal e compósitos (obras 
civis e afins)

5,5 3,23093 1,0 11,0 0,19

103 Trabalhadores de instalações elétricas 5,7 2,76168 2,0 12,0 0,13

104 Pintores de obras e revestidores de 
interiores (revestimentos flexíveis) 6,0 3,62466 0 11,0 0,24

105 Ajudantes de obras civis 4,3 3,22042 0 15,0 3,78

106 Preparadores e operadores de máquinas - 
ferramenta convencional 5,4 4,29097 0 11,0 0,16

107 Encanadores e instaladores de tubulações 4,6 3,45406 1,0 10,0 0,08

108 Trabalhadores de soldagem e corte de 
metais e de compósitos 5,9 3,83473 0 11,0 0,33

109 Trabalhadores de caldeiraria e serralheria 6,8 2,78986 3,0 12,0 0,36
110 Ajustadores mecânicos polivalentes 5,5 5,50267 0 11,0 0,06

111 Montadores de equipamentos 
eletroeletrônicos 8,5 3,66432 4,0 15,0 0,2

112
Instaladores-reparadores de linhas e cabos 
elétricos, telefônicos e de comunicação de 
dados

5,7 2,67490 0 11,0 0,23

113 Operadores da preparação da tecelagem 5,5 2,79443 3,0 11,0 0,07
114 Operadores de tear e máquinas similares 4,3 3,08546 2,0 12,0 0,1

115 Trabalhadores de acabamento, tingimento 
e estamparia das indústrias têxteis 5,6 2,28267 3,0 8,0 0,08

Tabela 17: continuação
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Item Descrição Mediana Desvio-
Padrão Mín. Máx. Participação

(%)

116 Trabalhadores da preparação da confecção 
de roupas 6,6 2,38486 4,0 11,0 0,1

117 Operadores de máquinas de costura de 
roupas 7,3 2,66417 1,0 11,0 1,41

118 Operadores de máquinas de costuras - 
acabamento de roupas 7,2 3,29398 0 11,0 0,44

119 Trabalhadores da pré-impressão gráfica 10,8 0,37847 10,0 11,0 0,08
120 Trabalhadores da impressão gráfica 10,7 1,98132 6,0 15,0 0,14

121 Supervisores da indústria da madeira, 
mobiliário e da carpintaria veicular 3,8 2,44294 0 7,0 0,1

122 Marceneiros e afins 6,2 2,57236 0 11,0 0,59

123 Preparadores e operadores de usinagem de 
madeiras convencional 4,9 1,05033 4,0 7,0 0,08

124 Montadores de móveis e artefatos de 
madeira 8,6 1,65533 7,0 11,0 0,08

125 Condutores de veículos sobre rodas 
(transporte particular) 7,2 3,74472 0 15,0 1,19

126 Condutores de veículos sobre rodas 
(transporte coletivo) 6,8 2,74498 1,0 11,0 0,49

127 Condutores de veículos sobre rodas 
(distribuidor de mercadorias) 6,8 2,99754 0 12,0 1,44

128 Trabalhadores de cargas e descargas de 
mercadorias 4,9 3,44984 0 15,0 1,82

129 Trabalhadores de embalagem e de 
etiquetagem 7,1 3,60269 0 11,0 1,13

130 Operadores de instalações e máquinas de 
produtos plásticos, de borracha e parafinas 9,1 2,76339 1,0 11,0 0,28

131 Laboratoristas industriais auxiliares 10,4 2,21945 7,0 14,0 0,08

132
Operadores de instalações e equipamentos 
de fabricação de cerâmicas, vidros e 
porcelanas

4,3 2,05482 2,0 7,0 0,09

133 Trabalhadores artesanais de materiais de 
construção 3,0 2,68393 0 8,0 0,16

134 Supervisores da fabricação de alimentos, 
bebidas e fumo 8,0 2,28433 5,0 11,0 0,13

135 Moleiros 2,3 2,96606 0 9,0 0,29

136 Trabalhadores da fabricação e refino do 
açúcar 5,8 4,31020 0 11,0 0,11

137 Trabalhadores da fabricação de cachaça, 
cerveja, vinhos e outras bebidas 9,5 2,29065 5,0 11,0 0,08

138 Magarefes e afins 4,9 4,09056 0 11,0 0,5

139 Trabalhadores de fabricação e conservação 
de alimentos (inclusive artesanais) 7,3 3,04196 3,0 11,0 0,07

140
Trabalhadores da pasteurização do leite, 
fabricação de laticínios e afins (inclusive 
artesanais)

6,3 2,28568 3,0 11,0 0,18

141 Padeiros, confeiteiros e afins e operadores 
na fabricação de pães, massas e doces 5,8 3,04540 0 11,0 0,31

142 Operadores de instalações de captação e 
distribuição de águas 5,7 2,77864 1,0 11,0 0,12

143 Outros trabalhadores elementares 
industriais 8,8 2,96192 4,0 11,0 0,07

144 Mecânicos de manutenção de máquinas 
industriais 9,9 1,62163 7,0 11,0 0,14

145 Mecânicos de manutenção de veículos 6,4 3,46646 0 11,0 0,98
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Item Descrição Mediana Desvio-
Padrão Mín. Máx. Participação

(%)
automotores

146 Eletricistas-eletrônicos de manutenção 
industrial 5,6 2,50267 4,0 11,0 0,08

147 Eletricistas-eletrônicos de manutenção 
veicular (aérea, terrestre e naval) 8,8 1,02449 8,0 11,0 0,09

148 Mantenedores de carroçarias de veículos 6,7 2,68626 3,0 11,0 0,18

149 Trabalhadores elementares de serviços de 
manutenção 2,57 0,66533 2,0 3,0 0,13

150 Militares da aeronáutica 12,0 2,56291 8,0 18,0 0,18
151 Militares do exército 10,3 2,71205 4,0 15,0 0,48
152 Subtenentes e sargentos da polícia militar 11,0 0,47784 10,0 12,0 0,11
153 Cabos e soldados da polícia militar 10,6 1,93245 1,0 15,0 0,75

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da PNAD-IBGE (2006).
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