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RESUMO 

 Este trabalho teve como objetivo principal analisar como os estudantes 
candidatos às vagas na Universidade Federal de Pernambuco tem escolhido qual 
carreira seguir. Desta forma foi estudado como as características sócio-econômicas  
dos candidatos influenciam na escolha e, em seguida, foi analisado como os retornos 
salariais correspondentes ao grupos de cursos disponíveis se associavam às 
características individuais para influenciar na decisão de qual profissão seguir. Para 
isto, foram utilizados os dados da Covest, que é a comissão organizadora do 
vestibular da Universidade Federal de Pernambuco, para o vestibular 2009. Além 
disso também foram utilizados dados da PNAD 2008 para a estimação dos salário 
médio de cada carreira. Os cursos oferecidos pela UFPE foram divididos em 9 grupos, 
obedecendo a razões de proximidade profissional das carreiras, e para realizar as 
estimações foram utilizados os modelos econométricos de logit multinomial e logit 

condicional. O primeiro modelo utiliza apenas variáveis explicativas relacionadas aos 
indivíduos e o segundo é quando se utiliza alguma variável explicativa característica 
das alternativas. Os resultados apontam para a influência que as variáveis pessoais, 
background familiar e variáveis educacionais exercem sobre a probabilidade de 
escolha dos grupos de cursos disponíveis. Também foi constatado, que o retorno 
salarial não tem significância sobre a probabilidade de escolha quando se leva em 
conta as variáveis que representam as características individuais. 

Palavras-chave: Escolha Ocupacional, Logit Multinomial, Logit Condicional, Salário  
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ABSTRACT 

This study aimed at analyzing how students candidates for vacancies at the 
Federal University of Pernambuco has chosen what career to follow. Thus was 
studied as the socioeconomic characteristics of candidates influence the choice and 
then was analyzed and the corresponding wage returns to the groups of courses 
available is associated with individual characteristics to influence the decision of 
which profession to follow. For this, we used data from Covest, which is the 
organizing committee of the entrance of the Federal University of Pernambuco, for 
the entrance exam 2009. In addition we also used data from PNAD 2008 to estimate 
the average salary for each career. The courses offered by UFPE were divided into 9 
groups, following due to its proximity to professional careers and to make the 
estimates were used econometric models of logit multinomial logit and conditional. 
The first uses only explanatory variables related to individuals and the second is when 
you use any explanatory variable feature of the alternatives. The results point to the 
influence of personal variables, family background and educational variables have on 
the probability of choosing the groups of courses. It was also noted that the wage 
return is not significant on the probability of choice when one takes into account the 
variables that represent the individual characteristics. 

Keywords: Occupational Choice, Multinomial Logit, Logit Conditional, Salary 
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1. Introdução 

 Ao longo do tempo a educação vai ganhando cada vez mais importância como 

um tipo, se não o principal, de investimento em capital humano que visa ao acúmulo 

de conhecimento e , conseqüentemente, recai numa maior produtividade no trabalho. 

Um dos fatores que faz com que os indivíduos a procurem como forma de 

investimento é o retorno que ela pode gerar no futuro. Dessa forma, as pessoas que 

procuram investir na educação de nível superior acreditam que irão obter um 

diferencial no salário em relação àqueles que não alcançaram tal grau de instrução.  

 Segundo os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 

do ano de 2008 e focando-se nos níveis mais elevados de escolarização, o percentual 

da população de estudantes brasileira frequentando curso de nível superior, mestrado 

ou doutorado está em torno de 11,3%. Esse percentual em relação à população 

pernambucana diminui para 7,25%. Já o percentual de pessoas com 15 anos ou mais 

de estudo para o Brasil foi de 5,82% e apenas 3,87% para Pernambuco. O Censo da 

Educação Superior, realizado pelo INEP no ano de 2007, aponta que cerca de 1% dos 

brasileiros ingressaram em algum curso de nível superior neste ano, já para 

Pernambuco este percentual está em torno de 0,6%. Destes, 38,8% cursam em 

faculdades públicas e 61,1% em instituições privadas. Guimarães e Silva (2008), 

utilizando a PNAD do ano de 2002, encontraram que os indivíduos com ensino 

superior em Pernambuco tiveram cerca de 72% de chance de estarem empregados e 

130% de retorno salarial. 

 Vários estudos vem mostrando os benefícios que o investimento na educação 

superior pode causar tanto para o indivíduo quanto para os outros membros da 

sociedade no qual o mesmo está inserido. Guimarães e Silva (2008) apontam para as 

altas taxas de retorno e probabilidade de estar empregado das pessoas com nível 

superior em Pernambuco. Dias, Dias e Lima (2005) encontram evidências em seu 

trabalho que o nível de escolaridade causa um crescimento no PIB per capita com 

cinco anos de defasagem. Fernandes e Narita (2000), avaliando o desempenho no 

mercado de trabalho dos indivíduos com nível superior, encontraram que o retorno 

salarial é alto e crescente. Diversos trabalhos citam a importância do nível superior 

dos pais para a educação dos filhos como para a melhoria do nível agregado, como é o 

caso de Diaz (2007), afirmando que instituições de ensino onde há um grande número 

de pais com nível superior os filhos tendem a apresentar melhores rendimentos. 
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 Além das diferenças nos retornos salariais entre os indivíduos que têm nível 

superior e os que não possuem, também há diferentes retornos entre os diferentes 

cursos superiores. De acordo com Moretto (2002), o mercado de trabalho para 

pessoas com ensino superior mostra que são distintos os rendimentos entre aqueles 

que atingem esse nível de escolaridade. Neri (2005), por exemplo, mostra que os 

melhores cursos em termos de retorno salarial são Mestrado ou Doutorado em 

Administração, Medicina e Economia. Alguns trabalhos como os de Boskin (1974), 

Berger (1988), Montmarquette, Cannings e Mahaseredjian (2002) entre outros, 

apontam que o retorno esperado de cada profissão desempenha um papel decisivo na 

escolha do curso superior. No entanto, tais evidências são conflitantes com aquelas 

obtidas por Staniec(2004) e Casari (2006), este último resultado obtido para o caso 

das escolha de carreiras na Universidade de São Paulo.  

Outra questão que deve ser analisada é que as pessoas não decidem fazer 

apenas as graduações que lhe oferecem o maior retorno salarial. Segundo 

Montmarquette, Cannings e Mahaseredjian (2002), a escolha da área de concentração 

no ensino superior nos Estados Unidos depende das expectativas dos estudantes em 

relação ao salário da carreira em relação as demais áreas. Mas como a escolha é feita 

sob incerteza, outros fatores como as habilidades e as características sócio-

econômicas dos indivíduos certamente são fatores que influenciam na escolha de qual 

carreira seguir ao tentar entrar na faculdade.  E se, de fato, a escolha do curso superior 

determina o progresso na carreira subseqüente, então, para um bom entendimento da 

alocação eficiente dos recursos humanos é importante saber por que certos tipos de 

indivíduos escolhem determinados tipos de curso superior. 

 Tendo em vista os trabalhos citados acima, nota-se que muito já se conhece 

sobre os retornos salariais que a educação de nível superior pode oferecer e sua 

influência sobre as escolhas profissionais. Entretanto, há uma carência de evidências 

empíricas quanto aos determinantes das escolhas dos cursos superiores no Brasil, 

havendo poucas pesquisas a respeito Moretto (2002), Casari (2006) e Soares (2007) 

mostram como os universitários do sul e sudeste escolheram seus cursos, mas quando 

tratamos da Região Nordeste essas evidências empíricas são desconhecidas. O foco 

desta pesquisa é avaliar como os estudantes, mais especificamente os candidatos às 

vagas na Universidade Federal de Pernambuco, tem escolhido suas futuras profissões 

de acordo com suas características individuais, utilizando o modelo econométrico de 
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logit multinomial, e se os retornos esperados das profissões tem influenciado nesta 

escolha, fazendo uso do modelo econométrico de logit condicional e, desta forma, 

contribuir para preenchimento desta lacuna na literatura. 

 O presente trabalho está dividido em sete capítulos. O próximo capítulo 

explora brevemente a literatura sobre capital humano, retorno salarial, nível superior e 

escolha ocupacional. O capítulo 3 apresenta alguns números referentes ao ensino 

superior em Pernambuco. O quarto apresenta e discute sobre a modelagem 

empregada. O quinto capítulo expõe as estatísticas descritivas da amostra utilizada no 

trabalho. O capítulo seis apresenta os resultados das estimações realizadas. Por 

último, o capítulo final traz as conclusões do trabalho.  
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2. Nível Superior e as Escolhas das Carreiras na Literatura Econômica 

 Neste capítulo, serão apresentados alguns trabalhos seminais que tratam da 

Teoria do Capital Humano e outros que já alcançaram evidências empíricas em 

relação à escolha do curso superior. O mesmo encontra-se dividido em três partes:  

escolha da carreiras, evidências Internacionais e evidências Nacionais. Além disso, a 

ordem de apresentação dos trabalhos parte da Teoria do Capital Humano, passando 

pelo Ensino Superior e, por fim, Escolha Profissional. 

2.1 Escolha de Carreiras  

 Um modelo teórico para a decisão do estudante foi desenvolvido por Kohn, 

Manski e Mundel (1974) onde, segundo o estudo, os estudantes tem sua função 

utilidade maximizada através da escolha do curso que pretende seguir. Essa 

maximização da utilidade é regida através das características individuais e das 

características das alternativas de curso propostas aos estudantes. Formalmente, cada 

estudante é descrito por um vetor de características 

! 

z
i
 e cada alternativa de curso é 

descrita pelo vetor de características 

! 

x
a
. Assumindo que a escolha é racional, então se 

a é escolhido em detrimento a outra escolha disponível, b por exemplo, significa que 

a é estritamente preferido a b. Assume-se também que a decisão doe studante é 

consistente com o mesmo possuindo  uma função de utilidade contínua sobre os 

elementos de seu conjunto de escolha.  

 Então, a utilidade para o estudante i para a alternativa 

! 

a" A
i
 é dada por: 

! 

U
ia

=U
A
(Z

i
,x

a
,",#

ia
)                                                                                                   (1) 

onde, 

! 

A
i
 é o conjunto das alternativas possíveis,  é um n-vetor de parâmetros, e 

! 

"
ia

 é 

um vetor de elementos aleatórios. 

 Para Cameron e Trivedi (2005) modelos multinomiais mais gerais que o logit 

multinomial e o logit condicional podem ser obtidos usando Additive Random Utility 

Models, que seria correspondente ao modelo utilizado por Kohn, Manski e Mundel 

(1974). 

 De acordo com o modelo de Kohn, Manski e Mundel (1974), os parâmetros 

são estimados através do modelo chamado de Logit Condicional desenvolvido por 

Daniel McFadden em 1974, o qual mostra uma estimação dos parâmetros que 
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maximizam a probabilidade de uma escolha observada sobre as condições gerais de 

consistência e normalidade assintótica. 

2.2 Evidências Internacionais 

A partir da década de 50, alguns pesquisadores voltaram seus estudos para a 

educação como uma tentativa de explicar o crescimento econômico, então foi a partir 

daí  que passou a se desenvolver a Teoria do Capital Humano. Os autores procuraram 

mostrar que a educação traz benefícios econômicos não apenas para quem a acumula 

como também para o desenvolvimento da economia na qual estes se encontram 

inseridos. Mincer (1958) deu o primeiro tratamento formal à questão do capital 

humano, o que contribuiu para redirecionar a análise econômica para a função de 

produção por meio de um modelo no qual diferenciais de ganhos inter e intra-

ocupacionais seriam explicados com base no investimento em capital. Becker (1962) 

executou o primeiro tratamento geral e estrito para a questão da educação e do 

investimento em capital humano. Já em Becker (1964), torna-se claro que a teoria do 

capital humano enxerga a educação com um insumo produtivo, de modo que a 

demanda por educação é tratada do ponto de vista do investimento. Schultz (1973) 

mostra as contribuições do fator humano nos processos de desenvolvimento 

econômico, na produção e no retorno do investimento em educação. Mincer (1974) 

contribui enormemente para a teoria do capital humano com a função de capital 

humano, na qual tenta explicar os retornos educacionais sobre a renda do indivíduo. 

Becker (1983) realiza um trabalho formal bastante rigoroso no tratamento dos 

retornos à escolarização.  

Becker (1983) faz uma análise específica para o ensino superior, obtendo o 

retorno para os bacharéis e licenciados americanos nos anos de 1939 e 1949. Para o 

autor, se a educação universitária representasse um investimento muito atrativo, 

existiria uma tendência de se investir cada vez mais nesse nível de educação. Ainda 

de acordo com Becker, quando o indivíduo decide iniciar um curso superior leva em 

conta custos psíquicos além dos custos monetários, ao se avaliar o rendimento 

superior. 

De acordo com Moretto (2002), Becker (1983) chegou a algumas constatações 

empíricas muito importantes com respeito ao capital humano, dentro das quais se 

destacam: remunerações individuais aumentam com a idade a uma taxa decrescente, 
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assimetria das remunerações positiva em direção aos mais qualificados, e quanto mais 

capacitados forem os indivíduos, menor será a taxa de desemprego para os mesmos. 

Ainda segundo Moretto, as pessoas investem em si próprias e a educação formal, 

como é o caso do ensino superior que é uma das formas de investimento e representa 

uma maneira de adquirir seus meios de produção.  

Kohn, Manski e Mundel (1974) desenvolvem um modelo teórico e empírico 

para a decisão do estudante. Neste modelo as matrículas nos cursos são resultados das 

decisão feita pelos administradores dos cursos, que determinam um conjunto de 

alternativas factíveis para os estudantes, e pelos estudantes, que irá escolher através 

de sua percepção de custos e benefícios. Formalmente, os estudantes irão maximizar 

sua função utilidade e o modelo de logit condicional de McFadden (1973) é utilizado 

para estimar os parâmetros da função utilidade, que é função da educação dos pais, 

sexo, renda familiar e atrativos dos cursos. Através da uso de uma sub-amostra de 

3000 observações dos dados da SCOPO Survey (School to College: Opportunities for 

Postsecondary  Education) e avaliando os efeitos de variáveis referentes à renda 

familiar, custo dos cursos, qualidade acadêmica, qualidade de vida, entre outras. Os 

resultados apontam que o efeito da educação dos pais diminuem com o aumento da 

renda familiar. 

De acordo com Boskin (1974) os trabalhadores levam em conta, no momento 

de decidir qual será sua escolha, fatores como benefícios e custos. Então estes irão 

investir numa profissão apenas se esta lhe proporciona retornos suficientes. Utilizando 

dados do Survey of Economic Opportunity de 1967, onde foram entrevistados um 

conjunto de 30.000 domicílios, Boskin estima o valor presente dos salários por 

ocupação. A partir daí, o autor  assume a independência das alternativas irrelevantes e 

então utiliza o modelo de Logit Condicional para estimar as escolhas profissionais. Os 

resultados do autor confirmam o que era esperado de acordo com a teoria do capital 

humano: i) os trabalhadores tenderão a escolher as ocupações com um maior valor 

presente descontado dos potenciais ganhos futuros, ii) trabalhadores tenderão escolher 

profissões nas quais os custos de re-treinamento, em relação ao patrimônio líquido, 

são menores e iii) os trabalhadores tenderão a escolher as ocupações onde, ceteris 

paribus, o valor presente descontado das receitas esperadas perdidas devido ao 

desemprego é mais baixa. 
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Diante da constatação que os salários futuros e a manutenção do emprego são 

inobserváveis o que dificulta a escolha ocupacional, Siow (1984) tenta resolver o 

problema assumindo que os agentes são racionais. A solução consiste no uso de 

regressão da série para dois tempos da demanda e oferta de ingressantes na ocupação. 

Então, utilizando dados do mercado de trabalho para advogados, ele estima regressões 

para obter a taxa de retorno da educação o custo direto da educação e outros 

parâmetros  que influenciam o mercado. Os resultados não rejeitam a hipótese que as 

expectativas racionais são perfeitamente elásticas às especificações da oferta de 

trabalho. 

No que tange à escolha profissional, Berger (1988), utilizando dados da 

National Longitudinal Survey of Young Men, dos Estados Unidos, examina a relação 

entre os ganhos futuros previstos para cinco áreas amplas de estudo (Business, Artes 

Livres, Engenharia, Ciências e Educação) e as escolhas dos estudantes do ciclo 

básico, o college major. O autor utiliza modelos de logit condicional que incorporam 

as alternativas de ganhos futuros previstos. Os resultados indicam que, mantendo o 

background familiar constante, os indivíduos preferem escolher os majors que 

oferecem os maiores fluxos de rendimentos futuros em detrimento daqueles que 

oferecem maiores rendimentos iniciais.  

Montmarquette, Cannings e Mahaseredjian (2002) analisaram os 

determinantes da escolha do college major no Canadá, no final da década de 80. Eles 

concluíram que a variável que representava os ganhos esperados é essencial na 

escolha da carreia, ainda que existam outras variáveis importantes, tais como gênero e 

raça. Eles testaram a hipótese de que as habilidades influenciam a percepção da 

probabilidade de sucesso na profissão e exploraram o papel do background familiar e 

da cultura familiar como determinantes na universidades. 

Staniec (2004) analisa os determinantes da escolha da faculdade, com ênfase 

no estudo de como o sexo ou raça influenciam de maneira significativa a escolha da 

ciência a ser cursada, tendo como interesse particular estudar se as diferenças das 

escolhas dos grandes grupos têm qualquer relação significativa com as diferenças em 

termo do retorno esperado no mercado de trabalho. A Estimação usa dados da 

National Education Longitudinal Study of 1998 com uma amostra inicial de 13120 

estudantes e o modelo de logit multinomial. As estimativas dos coeficientes das 

variáveis que representam os retornos dos grupos de carreiras não foram significantes, 
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podendo haver três explicações: i) esta falta de significância pode ser atribuída às 

classificações gerais das principais categorias de curso: as variações nos retornos que 

podem influenciar de forma significativa na escolha podem estar mascaradas pelo fato 

dos cursos estarem agrupados, ii) ou talvez o salário relativo, se são ou não uma 

previsão exata das receitas, podem não estar relacionados com as expectativas dos 

alunos e iii) alternativamente, pode ser que a expectativa de ganhar mais possa 

motivar a decisão de matrícula dos alunos na faculdade, mas estes têm ciência de que 

ao fazer a matrícula esse impacto não seja tão imediato.  

2.3 Evidências Nacionais 

Na literatura nacional, um trabalho pioneiro é o de Langoni (1973), no qual o 

autor investiga os diferenciais de salários e níveis educacionais destacando que as 

disparidades educacionais existentes entre os trabalhadores se estabeleciam como a 

principal determinante das diferenças salariais. Em se tratando de nível superior, 

Langoni explica que o custo do curso superior é cerca de 29 vezes mais elevado que o 

da educação primária, e que isto coloca um limite nas possibilidades do sistema 

superior expandir-se, a menos que os usuários destes serviços participem, de alguma 

forma, de seus custos. O autor chega a conclusão que a educação superior gratuita é 

inviável para o objetivo da equidade, primeiro, porque há um excesso crônico de 

demanda e, segundo, pelo custo de oportunidade imposto aos mais pobres pela renda 

sacrificada por permanecer estudando por alguns anos adicionais, em vez de 

comparecer ao mercado de trabalho. 

As transformações ocorridas no mercado de trabalho nos ultimos anos têm 

reflexos diretos sobre as políticas educacionais, principalmente no que se refere ao 

ensino superior. Segundo Diaz (2007), as matrículas neste nível de ensino cresceram 

cerca de 94% entre 1991 e 2001. O Autor ainda afirma que houve um acrescimo de 

80% no número de instituições de nível superior para o mesmo período, sendo cerca 

de 87% instituições privadas. 

Sampaio, Limongi e Torres (2000) fazem um estudo sobre a equidade e 

heterogeneidade no Ensino Superior brasileiro. A discussão sobre equidade no ensino 

superior tem como referência o panorama educacional dos jovens brasileiros em idade 

de cursar este nível de ensino. Para os autores, a questão da equidade deve ser 

considerada no contexto da relação entre inclusão e exclusão dos jovens no sistema 
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educacional como um todo. Em relação à heterogeneidade, a hipótese é que, apesar do 

reduzido percentual de jovens que ingressa no sistema de ensino superior no Brasil, 

sobretudo ao se comparar com índices de países europeus e mesmo com taxas de 

países da America Latina, o grupo é, efetivamente, muito heterogêneo em termos 

socioeconômico, cultural, racial e origem educacional. Na pesquisa, foram utilizados 

dados da Pesquisa Nacional Por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1997 e Dados do 

Exame Nacional de Cursos, realizado pelo Inep/MEC, em 1999. Os resultados 

apontam que os jovens que completam o ensino médio provêm, em geral, de famílias 

mais ricas do que a média da população, são mais freqüentemente brancos do que a 

média da população e são filhos de pais com mais escolaridade do que a média. 

Subsidiariamente são mais freqüentemente do sexo feminino e residentes no Sudeste e 

Sul do Brasil. 

Schwartzman (2003) faz uma análise sobre a equidade, qualidade e relevância 

da educação superior no Brasil e para isso utiliza dados do MEC, IBGE,INEP, 

CAPES e ENAD. O autor parte do argumento de que a educação superior brasileira 

duplicou de tamanho na década de 90, passando de 1,5 para mais de três milhões de 

estudantes no período e que esta expansão ocorreu sobretudo pelo crescimento do 

setor privado, que, em 2002, respondia a 70% das matrículas. O autor chega à 

conclusão de que a expansão da educação superior no Brasil é conseqüência de uma 

tendência universal das novas gerações de expandir sua vida estudantil e a melhoria 

da renda para as pessoas com melhores níveis de educação. 

Barros, Mendonça, Santos e Quintaes (2001) investigam o que determina o 

fraco desempenho educacional brasileiro. Para isso a análise utiliza dados da Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 1996 e Pesquisa sobre Padrões de 

Vida (PPV) de 1996/97 e focaliza no universo de indivíduos entre 11 e 25 anos que 

vivem em áreas urbanas do Nordeste e Sudeste. Os autores encontram que os fatores 

familiares são os que mais influenciam no desempenho educacional, a escolaridade 

dos pais está bastante relacionada com a renda permanente da família e assim essa é 

mais correlacionada com a escolaridade dos filhos. Eles encontraram que um ano a 

mais na escolaridade dos pais eleva a escolaridade média da população de 11 a 25 

anos de idade em cerca de 0,27 ano. O que nos leva as crer que quanto mais pessoas 

com níveis mais elevados de educação, mais essa educação será transmitida entre as 

gerações. 
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Fernandes e Narita (2000) avaliaram o desempenho no mercado de trabalho 

dos indivíduos com ensino superior entre os anos de 1980 e 1990, com base nos dados 

da PNAD. Os resultados indicam que o retorno do ensino superior é alto, cerca de 

20% por ano adicional de estudo, e crescente, mesmo para aqueles que não trabalham 

em empregos típicos de sua formação. Ainda segundo os autores, o crescimento do 

retorno econômico dos trabalhadores com ensino superior se deu simultaneamente ao 

aumento da proporção de trabalhadores com este nível de estudo,  o que pode indicar 

que a demanda relativa por este tipo de trabalhador vem crescendo, o que sugere que 

uma expansão do acesso ao nível superior traria ganhos sociais e econômicos muito 

grande. Outro resultado interessante encontrado pelos autores é de que a proporção de 

pessoas com instrução superior que exercem ocupações típicas de sua formação é 

baixa e decrescente, o que pode ser uma evidência de que há um descompasso entre 

as formações tradicionais e as ocupações do mercado de trabalho, porém aqueles que 

exercem as ocupações típicas de sua formação obtiveram um rendimento mais 

elevado. Os autores encontraram que Medicina e Odontologia têm mais de 80% das 

pessoas trabalhando em ocupações típicas de sua formação, por outro lado, menos de 

15% das pessoas formadas em filosofia, pedagogia e artes trabalham em ocupações 

típicas de sua formação. Por sua vez, as formações que apresentaram rendimentos 

mais elevados são justamente aquelas mais concorridas no vestibular, que é o caso do 

curso de Medicina.  

Curi e Menezes-Filho (2006) analisam em seu trabalho a relação entre o 

desempenho escolar e os salários dos jovens brasileiros. Para isso, usam dados dos 

exames de proficiências realizados pelo INEP ao término do ensino médio para saber 

como o conhecimento dos alunos afeta os salários a serem recebidos cinco anos 

depois, utilizando dados do Censo Demográfico de 2000. Os resultados, através de 

um modelo de pseudo-painel onde os problemas de viés de seleção causados pelas 

migrações e pelo alto nível educacional da amostra foram corrigidos, apontam que as 

notas obtidas por uma geração nos testes de proficiência influenciam de forma 

significante os salários recebidos por esta geração cinco anos depois. 

Neri (2005), a partir dos microdados do Censo 2000, avaliou o impacto de 

diferentes cursos no desempenho trabalhista observado a posteriori para pessoas com 

o mesmo background inicial. O objetivo é indicar os maiores retornos econômicos do 

investimento educacional. Os melhores cursos em termos de salário são Mestrado ou 
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Doutorado em Administração (MBAs ou DBAs), em Medicina e em Economia, os 

salários oriundos destes cursos são cerca de 1.503% maiores do que para quem nunca 

freqüentou a escola. O líder em probabilidade de conseguir um emprego é o mestrado 

de Medicina, cuja oportunidade de ocupação é 18 vezes maior do que os sem escola. 

Guimarães e Silva (2008) estimam a taxa de retorno salarial e probabilidade 

de estar empregado para os indivíduos de Pernambuco. Para isso utilizam a Pesquisa 

Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) do ano de 2002,  um modelo logit para 

estimar a probabilidade do indivíduo estar empregado e o método de estimativa de 

retorno à escolaridade de Mincer (1974). Os autores também mostram alguns dados 

para o ensino superior no estado entre 1995 e 2002, onde identificam um aumento do 

número de instituições de ensino superior, sustentado principalmente por 

investimentos privados. O número de matrículas também vem aumentando nos 

últimos anos, porém desta vez com um acompanhamento do investimento público. Os 

resultados indicaram que os indivíduos com ensino superior tem cerca de 72% de 

chances de estar empregado e cerca de 130%  de retorno à educação no estado de 

Pernambuco. 

Emílio, Belluzzo e Alves (2004) apresentam uma análise dos determinantes do 

acesso à universidade pública, utilizando dados da Fundação Universitária para o 

Vestibular (Fuvest) do ano de 2000 e da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) de 1999, estimam um modelo econométrico em que é corrigido o 

viés de seleção através do método proposto por Van de Ven e Van Praag (1981), viés 

este que surge como conseqüência do fato de que apenas os indivíduos que se  

candidataram são observados. Esse método constrói uma amostra censurada, através 

da agregação das bases dos dados da FUVEST e da PNAD, em que as pessoas que 

não se inscreveram no vestibular também são observadas. Da correção do viés os 

autores obtiveram como efeito mais importante a redução dos efeitos marginais. Os 

resultados para estimação do modelo econométrico indicam, entre outras coisas, que 

os candidatos cujos pais possuem nível superior completo, mestrado ou doutorado 

têm probabilidade de sucesso no vestibular maior do que aqueles cujos pais não têm 

instrução alguma ou apenas primário incompleto e ter prestado vestibular 

anteriormente e estudado o ensino fundamental e médio em escola particular também 

contribui positivamente para o sucesso do candidato. Outro efeito é que o nível 

superior para a mãe configura-se como um efeito positivo para a aprovação do 
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candidato no vestibular, o que mostra, segundo os autores, que há um efeito de longo 

prazo a ser considerado em qualquer política de acesso à universidade. 

Guimarães e Sampaio (2007) examinam os fatores que influenciam a 

performance dos estudantes universitários no vestibular da Universidade Federal de 

Pernambuco, dispensando uma atenção especial para a importância para o 

background familiar e recursos educacionais dos estudantes. Utilizando dados do 

vestibular de 2005 e de regressões quantílicas, os autores chegam à conclusão de que 

o background familiar e o ambiente de estudo são fundamentais e determinantes para 

o desempenho acadêmico. Cada ano adicional nos estudos dos pais, aumentam as 

notas do estudantes em 4%; estudantes que tem acesso a internet aumenta suas notas 

em 60%, enquanto laboratórios promovem 28% de crescimento no escore.  

Moretto (2002) faz uma longa revisão do referencial teórico que trata do 

capital humano e, principalmente, no que tange à escolha profissional. Em seguida 

realiza uma análise do processo de escolha do curso dos universitários da cidade de 

São Paulo, onde chega à conclusão de que os processos de escolha dos universitários 

pesquisados envolvem um baixo grau de incerteza, mesmo que a informação 

disponível seja incompleta. 

O ingresso no ensino superior no Brasil prevê a passagem por um processo 

seletivo, normalmente o vestibular, atualmente com a possibilidade de outras 

modalidades de acesso, como o Enem. Com relação à escolha do curso superior, 

Moretto (2002) afirma que os poucos estudos identificados na área sugeriram novas 

possibilidades de enquadramento dos processos de escolha do curso de graduação. 

Por um lado, o fluxo de rendimentos futuros ou de ganhos esperados parece 

centralizar as motivações que formam as preferências pelos cursos. Entretanto, 

percebe-se que o surgimento de expectativas irrealistas com relação a escolha pode 

ser amenizado com uma visão flexível ou com ações estratégicas no processo de 

tomada de decisão. Tais constatações indicam que as escolhas de baixo retorno não 

implicam necessariamente em um comportamento irracional. A autora acredita que  

os universitários não costumam tomar as decisões isoladamente, eles são 

influenciados por diferentes instituições tais como a família, a escola, os amigos e por 

situações cotidianas, como testes vocacionais, atividades que exercem na atualidade, 

entre outras. 
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Soares (2007), utilizando-se de uma amostra não probabilística por quotas, 

onde o critério de amostragem se baseou no julgamento dos pesquisadores quanto à 

conveniência de inclusão ou não dos elementos amostrais a partir de características 

relevantes da população, de 655 estudantes regularmente matriculados em 23 

diferentes cursos no primeiro ano de graduação em IES do município de Caxias do 

Sul – RS, no ano de 2006, faz um estudo exploratório que visa identificar os 

principais fatores que levam os estudantes a decidirem sobre um curso de nível 

superior. O autor baseia seu estudo no instrumental da Teoria do Capital Humano e na 

Teoria da Sinalização. A primeira está associada aos retornos de investimentos 

obtidos através da alocação de recursos na educação e a segunda enfatiza que a 

educação funciona como um sinalizador ou como um mecanismo de discriminação 

entre os tipos de trabalhadores em um contexto de informação assimétrica no mercado 

de trabalho. Os resultados mostraram que os principais fatores que determinam as 

escolhas seriam a realização pessoal, aptidão ou vocação para o curso e as 

oportunidades no mercado de trabalho. 

Bardagi, Lassance e Paradiso (2003) investigam trajetórias acadêmicas, 

satisfação com a escolha profissional e expectativas quanto à orientação profissional 

numa amostra que envolve 391 estudantes de ambos os sexos em 16 cursos da 

Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Cerca de 56% dos alunos se dizem 

satisfeitos com a escolha profissional e a participação em atividades econômicas e 

identificação com a profissão se mostram como importantes para a satisfação com a 

escolha. 

Casari (2006), em sua dissertação, procura avaliar se o retorno esperado é 

determinante para escolha profissional e explicar como os salários, as habilidades e as 

características sócio-econômicas dos alunos da Universidade de São Paulo (USP) se 

associam à escolha da carreira. Para isso a autora utilizou dados do vestibular  da 

Fundação Universitária para o Vestibular (Fuvest) de 1995 e de 1996 e, também,  do 

Censo (2000). Foi feita uma divisão entre áreas de atuação para compatibilizar as 

duas bases de dados e na estimação foram utilizados logit multinomial para as 

características dos indivíduos e no logit condicional inclui-se na análise o salário 

médio de cada área de atuação. Seus resultados indicam, ao contrario de outros 

autores, que não há efeito do retorno esperado sobre a escolha profissional. 
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 Há poucas evidências, na literatura nacional, que relacionem a escolha do 

curso superior e as variáveis sócio-econômicas, assim como o retorno salarial 

característico das profissões de nível superior. Este fato torna conveniente uma 

pesquisa que aborde este tema, principalmente quando se trata da região Nordeste, 

mais especificamente, Pernambuco.  
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3. Ensino Superior em Pernambuco: Uma Breve Caracterização 

 No presente capítulo, são descritos alguns números descritos pelo INEP 

através do Censo da Educação Superior referentes a Pernambuco, com o objetivo de 

apresentar um breve panorama da educação superior no qual os estudantes se deparam 

ao concluírem o ensino médio no estado de Pernambuco.  

De acordo com Porto e Régnier (2003), vários fatores  explicam o crescimento 

da demanda, em termos absolutos, dos cursos de graduação presenciais. Em primeiro 

lugar, tal crescimento deve-se à forte expansão do Ensino Médio na década de 90, que 

acabou pressionando o processo de criação vagas no ensino superior. Como exemplo 

ilustrativo para este fenômeno, Guimarães e Silva (2008) encontraram em seu 

trabalho, que houve um aumento superior a 100% no número de matrículas do Ensino 

Médio entre 1992 e 2002. Outros fatores, segundo Porto e Régnier (2003), são os 

relativos aos processo de mudança cultural, somados às transformações nos sistemas 

produtivos e no mundo do trabalho, onde as expectativas dos indivíduos e das 

famílias de que melhores patamares educativos correspondam a melhor padrão de 

vida e maior mobilidade social ascendente. 

 O Gráfico 3.1 apresenta a evolução da variação percentual do número de 

matrículas no Ensino Superior entre 1988 e 2007, tomando como base o ano de 1988.  

Nesse período, houve um aumento no número de matrículas em Pernambuco de cerca 

de 119%. Tal crescimento passou ter maior expressividade a partir de 2000, quando 

houve um aumento de 20% em relação ao ano base, enquanto em 1999 esse 

crescimento havia sido de apenas 4,8%.  Apesar desse incremento acelerado, 

Pernambuco ainda teve um percentual inferior comparativamente ao Nordeste e ao 

Brasil, que obtiveram crescimento no mesmo período de 237% e 224%, 

respectivamente. 
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Gráfico 3.1 – Evolução da Variação Percentual do Número de  Matrículas no 
Ensino Superior– 1988-2007 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir das informações do MEC/INEP/Censo da Educação Superior 

 Com esse evidente aumento na demanda pelo ensino superior, surge então a 

necessidade de ampliação da oferta de vagas para que haja a democratização do 

acesso ao nível superior. O Gráfico 3.2, apresenta a evolução do número de 

instituições que oferecem o Ensino Superior em Pernambuco entre 1997 e 2007. 

Como fica evidente, a partir de 1998, com 19 estabelecimentos, a quantidade de 

instituições particulares ultrapassa as públicas,  com 17 estabelecimentos, e cresce 

num ritmo bem mais acelerado, chegando a 68 instituições particulares contra 25 

públicas.  Ou seja, o que fica perceptível é que o que sustentou a maior parte do 

aumento dos estabelecimentos de ensino superior foram as instituições particulares. 

Guimarães e Silva (2008) afirmam que esse crescimento dos investimentos privados 

no ensino superior já pode ser um indicativo de que o investimento na área tem 

rendimentos que incentivam o setor privado. 

Gráfico 3.2 – Evolução do Número de Estabelecimentos de Ensino Superior em 
Pernambuco – 1997-2007 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir das informações do MEC/INEP/Censo da Educação Superior 

  Um dos resultados mais imediatos em resposta ao aumento do número de 

instituições que oferecem o Ensino Superior é a redução do número de candidatos por 
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vaga oferecida. O Gráfico 3.3, a seguir, ilustra a evolução da concorrência pelas vagas 

nas instituições superior no período de 1988 a 2007. Como é possível observar, no 

Nordeste há uma redução mais forte na concorrência, principalmente a partir de 1995. 

Essa diminuição da concorrência se dá de maneira mais lenta pois é amortecida pelo 

crescente número de candidatos. 

Gráfico 3.3 – Evolução do Número de Candidatos por Vaga no Ensino Superior– 
1988-2007 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir das informações do MEC/INEP/Censo da Educação Superior 

 A evolução da variação percentual do número de docentes em atividades entre 

1988 e 2007 é representado no Gráfico 3.4. Tomando como base o ano de 1988, 

houve um aumento no número de docentes em Pernambuco de cerca de 110%, um 

percentual ainda menor que os registrados para a região Nordeste e para o Brasil, 

182% e 166% respectivamente. Entretanto, esta variação percentual do numero de 

docentes em Pernambuco foi a que se aproximou mais de sua respectiva variação 

percentual no número de matrículas no ensino superior, que em Pernambuco foi de 

119% matriculados a mais em 2007 em relação a 1988. Esse percentual do aumento 

de matrículas foi bem superior para o Nordeste e Para o Brasil, com 338% e 325%, 

respectivamente. O que certamente está indicando que déficit de docentes no estado 

de Pernambuco é menor comparativamente a região onde se encontra e ao país. 
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Gráfico 3.4 – Evolução da Variação Percentual do Número de Docentes em 
Exercício –1998-2007 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir das informações do MEC/INEP/Censo da Educação Superior 

 O Gráfico 3.5 apresenta a evolução da variação percentual do número de  

concluintes do ensino superior entre 1987 e 2007,  tomando como base o ano de 1987.  

Neste período ocorreu um aumento de 113% na quantidade de concluintes em 

Pernambuco, percentual que corresponde a menos da metade do mesmo indicador 

relacionado ao Brasil. 

Gráfico 3.5 – Evolução da Variação Percentual do Número de Concluintes – 
1987-2007 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir das informações do MEC/INEP/Censo da Educação Superior 

 A UFPE oferece atualmente 90 cursos de graduação e é considerada 

universidade mais importante do Norte e Nordeste do país, tento alcançado nota de 

347 no Índice Geral de Cursos (IGC), instituído em 2008, o que a coloca como a 19ª 

universidade do país, entre instituições público e privada2.O Gráfico 3.6 expõe a 

evolução da variação percentual do número de vagas, candidatos e candidatos/vaga 

entre 2000 e 2007 para a Universidade Federal de Pernambuco.  Como pode ser 

observado, a partir de 2005, houve uma forte queda na relação candidato vaga, que a 

princípio parece estar ligada ao aumento no número de vagas e, a partir de 2006, essa 

queda é reforçada pela diminuição no número de candidatos. 

                                                
2 Fonte: www.ufpe.br e www.inep.gov.br/areaigc/ 
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Gráfico 3.6 – Evolução da Variação Percentual do Número de Vagas, Candidatos 
e Candidatos/Vaga da UFPE – 2000-2007 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir das informações do MEC/INEP/Censo da Educação Superior 

Já o Gráfico 3.7 apresenta as mesmas informações relativas as vagas, 

candidatos e candidato/vaga desta vez para a Universidade Federal Rural de 

Pernambuco (UFRPE). Como podemos observar, em ambos os gráficos, a partir de 

2006 há um decréscimo drástico no número de candidatos e candidatos/vaga das duas 

universidades, que certamente deve-se ao surgimento da Universidade do Vale do São 

Francisco (UNIVASF). 

Gráfico 3.7 – Evolução da Variação Percentual do Número de Vagas, Candidatos 
e Candidatos/Vaga da UFRPE – 2000-2007 

Fonte: Elaborado pelo Autor a partir das informações do MEC/INEP/Censo da Educação Superior 
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4. Determinantes das Escolhas Ocupacionais em PE: Estratégia Empírica 

 Neste capítulo serão apresentados os modelos econométricos que serão 

utilizados na estimação da influência que as variáveis explicativas exercem sobre a 

escolha ocupacional. Em seguida serão apresentados os dados utilizados nas 

estimações. O capítulo está dividido em duas seções, a primeira traz informações a 

cerca dos modelos econométricos utilizados para realizar as estimações, logit 

multinomial e logit condicional, assim como o teste de verificação da independência 

das alternativas irrelevantes, já a segunda seção apresenta quais serão as bases de 

dados utilizadas nas estimações. 

4.1 Modelos Econométricos 

4.1.1 Logit Multinomial 

 A escolha multinomial é caracterizada pela existência de mais de duas 

alternativas. O modelo adequado para esse tipo de situação onde a variável 

dependente pode se dar de mais de duas formas, de acordo com So e Kuhfeld (1995), 

é o logit multinomial, onde a escolha depende apenas das características do indivíduo. 

De acordo com Greene (2003), supondo que a utilidade para a escolha da alternativa j 

é dada por: 

! 

Uij = " ' xij + #ij                                                                                                               (2) 

onde: 

! 

Uij  é a utilidade; 

! 

xij  é o vetor de características dos indivíduos; 

! 

"  é o vetor de parâmetros relevantes; e 

! 

"ij  é o termo aleatório. 

 Ainda segundo Greene(2003), se o indivíduo escolhe a alternativa j, então nós 

assumimos que 

! 

Uij  é a utilidade máxima dentre todas as alternativas. A partir de 

então, o modelo estatístico é direcionado para a probabilidade do indivíduo i escolher 

a alternativa j, que é dada por: 

! 

Prob(Uij >Uik ) para todo 

! 

k " j  
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 McFadden(1973) mostra que se, e somente se, os termos aleatórios forem 

independentes e identicamente distribuídos  (iid): 

! 

F("ij ) = exp(#"ij # exp(#"ij )) ,                                                                                       (3) 

então a probabilidade do indivíduos i escolher a alternativa j pode ser expressa como: 

! 

Prob(Yi = j) =
exp(" j x j )

exp("k x j )
j=1

j

#
                                                                                        (4)

 

em que:  

! 

Y  é a alternativa escolhida pelos indivíduos entre as 

! 

j  possíveis alternativas; 

X é o vetor de características dos indivíduos; e 

! 

"  é o parâmetro relevante . 

 Porém, o modelo formulado desta forma produz uma indeterminação, pois 

mais de um conjunto de parâmetros produziria as mesmas probabilidades para as 

alternativas de escolhas observadas. Assim, considerando um 

! 

"
0

= 0 , o modelo logit 

multinomial é reformulado: 

! 

Prob(Yi = j | xi) =
exp(" j xi)

1+ exp("k xi)
j=1

j

#
                                                                              (5)

 

 Assumindo que as observações são independentes, a estimação é feita por 

máxima verossimilhança: 

! 

L(") =
exp(" j xi)

1+ exp("k xi)
j=1

J

#

$ 

% 

& 
& 
& 
& 

' 

( 

) 
) 
) 
) 

yij

j= 0

J

*
i= 0

N

*

                                                                                (6)

 

ou linearizando 

! 

l(") = yij
j= 0

J

#
i= 0

N

# ln
exp(" j xi)

1+ exp("k xi)
j=1

J

#

$ 

% 

& 
& 
& 
& 

' 

( 

) 
) 
) 
) 
                                                                              (7)
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 Segundo Cameron e Trivedi (2005), é necessário cuidado ao interpretar os 

parâmetros de qualquer modelo não linear, principalmente para os modelos 

multinomiais, onde, por exemplo, não existe necessariamente uma correspondência 

one-to-one entre o sinal do coeficiente e o coeficiente de probabilidade. Então, ainda 

de acordo com Cameron e Trivedi (2005), o estudo utilizando modelo multinomial 

foca nos efeitos marginais que uma mudança no regressor dada por uma escolha 

individual causa sobre a probabilidade de escolha. Portanto, temos que os resultados 

quanto aos impactos das variáveis não são diretos a partir dos parâmetros e os efeitos 

marginais são dados por: 

! 

"Prob(Y = j)

"xi
= Prob(Y = j)[# j $ Prob(Y = k)#k ]

k= 0

J

%
                                                  (8)

 

 E, também, se pode apresentar uma relação entre as probabilidades das 

alternativas 

! 

j  e 

! 

k , através das Taxas de Risco Relativo (Relative-Risk Ratio), que são 

importantes para comparar a relevância de uma determinada variável sobre a 

probabilidade de um resultado. A formula da taxa de risco relativo pode ser dada 

como: 

! 

rrr =

"Prob(y = j)

"x
"Prob(y = k)

"x

                                                                                                          (9) 

 Dessa forma, o logit multinomial pode ser utilizado para estimar a escolha 

profissional, desde que essa escolha dependa apenas de características dos indivíduos.  

4.1.2 Logit Condicional 

 Diferente do logit multinomial, o logit condicional entra em uso quando há 

características relacionadas às alternativas de escolha do indivíduo, de modo que o 

mesmo escolhe a alternativa levando em conta condicionalmente as características 

desta.  

 De acordo com Greene (2003), neste modelo o indivíduo também escolhe uma 

alternativa de acordo com sua utilidade, porém a probabilidade do indivíduo i 

escolher a alternativa j depende de um vetor que contém atributos das alternativas e 

essa é dada por: 
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! 

Prob(Yi = j | zi) =
exp(" j zij )

exp("kzij )
j=1

j

#
                                                                                (10) 

onde: 

! 

Y  é a alternativa escolhida pelos indivíduos entre as 

! 

j  possíveis alternativas; 

! 

z  é o vetor de características das alternativas e dos indivíduos; e 

! 

"  é o parâmetro relevante, que também pode ser estimado por máxima 

verossimilhança. 

 O logit condicional permite que o vetor 

! 

z  varie não só entre as alternativas, 

mas também varie entre os indivíduos, desde que essa variação dependa, ao mesmo 

tempo, dos indivíduos e das alternativas de escolha. Essa condição é necessária, pois 

caso a  variável dependesse apenas dos indivíduos, não haveria variância dentro das 

alternativas. De acordo com Cameron e Trivedi (2005), este modelo que inclui tanto 

as variáveis relacionadas aos indivíduos quanto as variáveis relacionadas às 

alternativas também é chamado de Mixed Logit. Isso pode ser obtido, criando 

dummies da seguinte forma: 

! 

xij = (d1 j wi,...,dn jwi) 

onde: 

x é o vetor de características dos indivíduos; 

! 

djk  é uma dummy , sendo 

! 

djk=1, se j=k. 

 Segundo Long e Freese (2001), para que o logit condicional possa ser 

estimado, o banco de dados dever ser construído de maneira que exista pelo menos 

um caso para cada alternativa possível, onde, comparativamente ao banco de dados 

utilizado numa estimação de logit multinomial, é preciso que exista 

! 

N " J  

observações, onde 

! 

N  é o número de casos (indivíduos) e 

! 

J  é a quantidade de 

alternativas possíveis (Grupos).  

Os efeitos marginais do modelo são obtidos da seguinte forma: 

! 

"Prob(Y = j | zi)

"xi
= Prob(Y = j | zi)[1# Prob(Y = k | zi)]

k= 0

J

$ % i

                                     (11) 
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4.1.3 Independência das Alternativas Irrelevantes 

 A independência de independência das alternativas irrelevantes (iia) é 

importante para analisar a boa especificação das alternativas propostas na estimação. 

Ela considera que a probabilidade relativa entre quaisquer duas alternativas 

! 

Pij

Pik

" 

# 
$ 

% 

& 
' 
 

deve depender apenas das duas alternativas em questão, ou seja, deve ser 

independente das outras alternativas e se esta for retirada do modelo não provocará 

mudanças nos coeficientes estimados. Hausman e McFadden (1984) sugerem o 

seguinte teste: 

! 

" 2
= ( ˆ # s $

ˆ # f )'[ ˆ V s $
ˆ V f ]

$1
( ˆ # s $

ˆ # f )                                                                              (12) 

onde : 

! 

"  são os parâmetros; 

! 

V  é a matriz de covariância;  

! 

s indica que o modelo é restrito; e 

! 

f  indica que o modelo é completo. 

 No teste de Hausman, é estimado um modelo completo, em seguida são 

estimados modelos restritos pela omissão de alguma das opções de alternativas e, 

então, é realizado o teste de Hausman que tem como hipótese nula que as alternativas 

são independentes. 

4.2 Dados 

 Para as estimações citadas acima serão utilizados dados da Comissão 

Organizadora de Vestibulares (Covest) para a Universidade Federal de Pernambuco 

do ano de 2009 e dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílio (PNAD) do 

ano de 2008. Para compor o trabalho outras fontes de dados serão empregadas tais 

como as informações fornecidas pelo Ministério da Educação. 
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5. Os Candidatos às Carreiras da UFPE: Uma Análise Descritiva 

 Neste capítulo será apresentada uma análise descritiva dos dados utilizados 

neste trabalho. Na primeira parte do capitulo são apresentadas as características dos 

candidatos ao vestibular utilizando os microdados da Comissão Organizadora de 

Vestibulares (Covest) para o vestibular 2009. Na segunda parte são apresentados os 

agrupamentos e estatísticas descritivas das carreiras na Pesquisa por Amostra de 

Domicílio (PNAD) de 2008. 

5.1 Características dos Vestibulandos 2009 da Covest 

 As tabelas a seguir ilustram as respostas dadas pelos inscritos no vestibular da 

Covest ao responderem corretamente o questionário sócio-econômico no momento da 

inscrição, aqueles que não o responderam completamente foram descartados da 

amostra que será utilizada para as estimações, com isso a amostra utilizada possui 

31552 observações. As informações dos indivíduos estão divididas entre inscritos e 

classificados, pois assim se torna interessante para analisar como diferem as respostas 

dos estudantes, mas vale salientar que o foco central da pesquisa é avaliar as escolhas 

e, portanto, as estimações dos modelos utilizaram as informações dos inscritos no 

vestibular. A tabela 5.1, a seguir, apresenta os dados sobre as características pessoais 

dos inscritos e classificados no vestibular da Covest 2009. 

Tabela 5.1 – Dados Pessoais dos Candidatos ao Vestibular da Covest 2009 

 Percentual 

Etnia/cor/raça?  Inscritos Classificados 

Amarela 4,39 4,44 

Branca 46,25 49,76 

Indígena 1,02 0,68 

Parda 38,91 37,36 

Preta 9,43 7,77 

Filhos     

Não 93,39 94,75 

1 (um) 3,50 2,90 

2 (dois) 2,16 1,66 

3 (três) ou mais 0,95 0,68 

Mora com:     

Pais 80,43 82,05 

Parentes 8,81 8,54 

Esposa e Filhos 4,43 3,80 

Pensionato ou casa de Estudante 1,26 1,11 

Outros 5,07 4,50 

Região da residência em Pernambuco:      

Capital / Região Metropolitana 74,99 80,84 

Zona da Mata 6,83 5,54 
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Agreste 9,96 8,27 

Sertão 8,22 5,35 

Se trabalha,o(s) turno(s) em que trabalha:     

não trabalha 75,39 77,97 

manhã 5,41 4,80 

tarde 3,49 3,17 

noite 1,58 1,33 

manhã e tarde 12,03 10,83 

manhã e noite 0,55 0,51 

tarde e noite 1,55 1,40 

Religião ou culto:     

Afro-religiosa 0,37 0,35 

Católica 56,67 53,54 

Evangélica 23,03 20,18 

Judaica 0,16 0,17 

Outra 9,12 11,33 

Nenhuma 10,66 14,43 
Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de informações dos Microdados da Covest 

 Através da tabela é possível observar que há um maior percentual de 

estudantes que se consideram brancos com 46,25% e 49,76% para inscritos e 

classificados respectivamente, não tem filhos com cerca de 94%, aproximadamente 

80% dos estudantes mora com os pais, 74% dos inscritos e 80% dos classificados 

residem na capital ou região metropolitana, mais de 75% dos estudantes não trabalha 

e aproximadamente 54% é católico. Essas informações, exceto pela religião, mostra 

uma caracteística bastante elitista da amostra. 

A tabela 5.2 trata das características das escolas de onde os candidatos são 

oriundos. 

Tabela 5.2 – Características das Escolas dos Candidatos ao Vestibular Covest 
2009 
 Percentual 

Ensino Fundamental (1º grau): Inscritos Classificados 

Todo em escola pública 29,16 20,25 

Toda em escola particular 56,85 66,60 

Parte em escola pública, parte em escola particular 13,53 12,65 

outro 0,45 0,51 

Ensino Médio (2º grau):   

Todo em escola pública 35,82 25,94 

Toda em escola particular 57,12 67,57 

Parte em escola pública, parte em escola particular 5,92 5,26 

outro 1,15 1,22 

Tipo de curso de Ensino médio:   

Profissionalizante (Técnico) 4,59 4,33 

Normal Médio (Magistério) 12,29 11,99 

Estudos Gerais (2º grau) 80,09 81,91 

Supletivo 3,02 1,77 

Práticas em laboratório no ensino médio:   
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sim 33,80 39,19 

não 66,20 60,81 

Domínio de lingua estrangeira:   

Domino muito bem 5,28 8,18 

Domino razoavelmente 33,50 39,07 

Não domino, mas gostaria de aprender 59,39 51,37 

Não domino e não sinto necessidade de aprender 1,83 1,38 
Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de informações dos Microdados da Covest 

 Os resultados expõem que a maioria tanto de inscritos quanto classificados são 

oriundos de escolas de particulares com aproximadamente 56% e 67% 

respectivamente, tanto do ensino fundamental quanto do ensino médio. Como é 

possível observar este percentual de classificados é maior para os alunos que 

estudaram em estabelecimentos privados. O que corrobora a afirmação anterior que a 

amostra apresenta características bastante seletas. A tabela mostra que cerca de 80 % 

dos estudantes são oriundos do ensino médio tradicional. É possível constatar, 

também, que as práticas em laboratório e o domínio de uma língua estrangeira é fraco 

tanto para inscritos quanto para os aprovados.  

Os percentuais referentes à experiência dos candidatos com vestibulares e com 

universidades são mostrados na tabela 5.3 a seguir. 

Tabela 5.3 – Experiência com Vestibulares e Universidades dos Candidatos do 
Vestibular da Covest 2009 

 Percentual 

Tentativa no vestibular: Inscritos Classificados 

1ª vez 47,31 34,50 

2ª vez 28,50 33,27 

3ª vez 14,52 19,01 

4ª vez ou mais 9,67 13,22 

Cursinho:    

Sim, na rede pública 7,02 5,51 

Sim, na rede privada 34,54 45,63 

Sim, em organizações voluntárias 2,48 2,18 

Sim, em organizações comunitárias 0,59 0,46 

Não 55,37 46,21 

Se já visitou alguma universidade:    

UFPE 51,19 59,27 

UFRPE 7,22 8,25 

UNIVASF 3,20 2,53 

Universidade / Faculdade Pública 4,83 5,22 

Universidade / Faculdade Privada 10,28 8,34 

Não 23,28 16,41 

Faz algum curso superior:    

Não 93,26 90,69 

Na UFPE 1,94 3,60 

Na UFRPE 0,61 0,94 

Na Univasf 0,20 0,20 
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Em Universidade / Faculdade Privada 3,98 4,57 
Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de informações dos Microdados da Covest 

 A tabela 5.3 indica que grande parte dos inscritos não têm experiência com 

vestibulares passados, não freqüentaram cursinho e não fazem algum curso de nível 

superior, porém cerca de 51% visitaram alguma universidade. Dos estudantes que 

estão na primeira tentativa, cerca de 47% são inscritos e 34,5%.  Por outro lado, o 

percentual de candidatos classificados que tentaram vestibular por mais de uma vez é 

maior que a dos inscritos com 33,27% para os classificados que estavam na segunda 

tentativa, 19% para os classificados que estavam na terceira tentativa e 13,22% para 

os classificados que estavam na quarta vez ou mais no vestibular. Outro resultado de 

grande expressão é o de que mais de 90% dos estudantes não estão cursando algum 

curso de nível superior. 

A próxima tabela traz informações referente aos indicadores da renda dos 

candidatos e de suas famílias. 

Tabela 5.4 – Informações sobre Renda dos Candidatos ao Vestibular da Covest 
2009 

 Percentual 

Faixa de renda líquida mensal familiar: Inscritos Classificados 

até R$300 5,43 3,03 

de R$301 a R$1000 36,98 29,42 

de R$1001 a R$1500 15,45 15,33 

de R$1501 a R$2000 12,12 13,10 

de R$2001 a R$3000 11,17 13,58 

de R$3001 a R$5000 9,36 11,98 

acima de R$5000 9,49 13,56 

Participação na renda familiar:   

Dependo, totalmente, da ajuda financeira da família 77,33 79,59 

Dependo, parcialmente, da ajuda financeira da família 8,38 7,82 

Não dependo da ajuda financeira da família 2,61 2,18 

Contribuo, parcialmente, para o sustento da família 7,86 6,85 

Sou responsável pelo sustento da família 3,81 3,57 
Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de informações dos Microdados da Covest 

 A tabela 5.4 mostra que o percentual de candidatos que estão na faixa de renda 

familiar entre 301 e 1000 reais é maior para os inscritos do que para os classificados. 

Porém, há um aumento do percentual de classificados em relação aos inscritos com 

faixa de renda de acima de 1501 reais. Outra informação de bastante relevância é que 

19% dos inscritos e 25% dos classificados tem a renda familiar acima de 3000 reais. 

A mesma também aponta que o número de candidatos que depende totalmente da 

ajuda financeira da família é próximo a 80%.  
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Para complementar as informações acerca da renda, a tabela 5.5 traz 

informações sobre o domicílio do participante. 

Tabela 5.5 – Informações sobre o Domicílio dos Candidatos ao Vestibular da 
Covest 2009  

 Percentual 

Número de residentes no domicílio:  Inscritos Classificados 

1 apenas 1,74 1,57 

2 pessoas 7,51 7,56 

3 pessoas 20,02 19,71 

4 pessoas 37,93 39,60 

5 pessoas 21,19 21,14 

6 ou mais pessoas 11,61 10,41 

Número de Dormitórios no domicílio   

um 3,21 2,42 

dois 36,20 32,17 

três 46,82 49,54 

quatro 11,03 12,94 

mais de quatro 2,75 2,93 

Ar-condicionado no domicílio:   

não 77,85 72,72 

sim, apenas um 13,34 15,82 

sim, mais de um 8,81 11,46 

Microcomputador no domicílio:   

não 36,87 28,35 

sim, mas sem acesso à internet 9,29 9,03 

sim, com acesso discado a internet 17,46 18,27 

sim, com acesso em banda larga à internet 36,38 44,35 

Dependência de empregada no Domicílio   

sim 22,33 28,53 

não 77,67 71,47 

Meio de transporte mais utilizado:    

bicicleta 5,14 3,62 

motocicleta 2,84 2,13 

automóvel próprio ou da família 18,07 21,01 

ônibus 64,11 64,79 

metrô 0,52 0,50 

integração (ônibus e metrô) 3,60 3,38 

outros 5,72 4,58 
Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de informações dos Microdados da Covest 

 Como é possível observar, a maioria tanto de inscritos quando classificados 

mora em domicílio com 4 pessoas com cerca de 38% dos candidatos, mais de 46% 

dos estudantes residem em domicílio com 3 quartos, mais de 72% moram em 

residências sem ar-condicionado, mais de 71% moram em domicílios sem 

dependência de empregada e cerca de 64% utiliza mais o ônibus como meio de 

transporte. A maior parte dos candidatos classificados possui computador com 

internet banda larga, o mesmo não acontece para os inscritos.  
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A próxima tabela traz informações sobre a escolaridade dos pais dos 

candidatos. 

Tabela 5.6 – Escolaridade dos Pais dos Candidatos ao Vestibular da Covest 2009 

 Percentual 

Escolaridade do Pai: Inscritos Classificados 

Analfabeto 3,50 2,05 

Ensino Fundamental (1º grau) completo 9,80 7,81 

Ensino Fundamental (1º grau) incompleto 17,49 13,20 

Ensino Médio (2º grau) incompleto 6,95 6,32 

Ensino Médio (2º grau) completo 36,22 37,12 

Curso Superior completo 19,32 24,37 

Pós-Graduação (especialização, mestrado, doutorado) 6,73 9,13 

Escolaridade da Mãe:   

Analfabeta 2,54 1,40 

Ensino Fundamental (1º grau) completo 8,06 6,33 

Ensino Fundamental (1º grau) incompleto 14,29 10,74 

Ensino Médio (2º grau) incompleto 6,89 6,22 

Ensino Médio (2º grau) completo 36,89 36,73 

Curso Superior completo 21,04 25,10 

Pós-Graduação (especialização, mestrado, doutorado) 10,28 13,47 
Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de informações dos Microdados da Covest 

 A tabela 5.6 expõe que há um maior percentual de candidatos inscritos como 

também classificados com o pai e a mãe possuindo o ensino médio completo, com 

aproximadamente 36%. Também é possível notar que há um aumento do percentual 

de classificados em relação ao de inscritos para aqueles cujos os pais tem curso 

superior ou pós-graduação.  

Complementando as informações acima, a tabela 5.7 exibe as informações 

sobre a ocupação dos pais dos candidatos. 

Tabela 5.7 -  Ocupação dos Pais dos Candidatos ao Vestibular da Covest 2009 

 Percentual 

Situação ocupacional do pai: Inscritos Classificados 

Está trabalhando 64,88 67,76 

Está desempregado 9,80 8,32 

Está aposentado 9,86 9,76 

Aposentado e trabalhando 2,76 2,91 

outra 12,70 11,26 

Situação ocupacional da mãe:   

Está trabalhando 53,55 56,57 

Está desempregado 21,77 19,53 

Está aposentado 7,28 7,12 

Aposentado e trabalhando 1,49 1,63 

outra 15,91 15,16 

Ocupação do pai ou responsável:   

Profissional Liberal 7,50 8,68 
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Empresário 4,41 4,96 

Servidor  Público 20,58 23,53 

Empregado de Empresa Privada 17,75 18,36 

Empregado Rural/Agricultor 3,81 2,45 

Comerciante 8,12 7,57 

Empregado do setor informal (autônomo) 12,81 11,91 

outras 25,02 22,54 

Ocupação da mãe ou do responsável:   

Profissional Liberal 5,88 7,07 

Empresário 2,74 3,02 

Servidor  Público 22,76 25,47 

Empregado de Empresa Privada 10,89 11,96 

Empregado Rural/Agricultor 2,12 1,32 

Comerciante 5,62 5,24 

Empregado do setor informal (autônomo) 8,27 7,62 

Empregada Doméstica 4,95 3,44 

outras 36,77 34,87 
Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de informações dos Microdados da Covest 

 Com a observação da tabela é possível perceber que a maioria tanto de 

inscritos quanto classificados tem os pais trabalhando, com aproximadamente 65% 

dos estudantes. Cerca de 23% dos estudantes classificados tem o pai ocupado como 

funcionário público e 34,87 dos estudantes classificados tem a mãe em outro tipo de 

ocupação.  

As informações que tratam sobre  as escolhas dos candidatos em relação a 

universidade e ao curso são mostradas na tabela 5.8. 

Tabela 5.8 – Escolhas dos Candidatos ao Vestibular da Covest 2009 

 Percentual 

Motivo de escolha pela UFPE/UFRPE/UNIVASF:  Inscritos Classificados 

Exclusividade do Curso 7,70 8,09 

Ensino Gratuito 27,53 25,59 

Prestígio da Universidade 24,48 28,15 

Qualidade do Curso 35,14 33,31 

Outros Motivos 5,16 4,86 

Motivo de escolha do curso:   

Mercado de trabalho 29,83 24,64 

Prestígio social da profissão 3,75 2,46 

Baixa concorrência de vagas no vestibular 1,13 1,18 

Possibilidade de realização pessoal 44,94 51,48 

Influência de familiares 0,87 0,67 

Qualidade do Curso 11,65 11,01 

Outros motivos 7,84 8,56 

O que espera de um curso universitario:   

Formação profissional para ingresso no mercado de trabalho 77,12 72,40 

Formação voltada para a pesquisa científica e tecnológica 7,02 9,75 

Aperfeiçoamento, reconhecimento, ascenção funcional 12,64 14,27 

outros 3,22 3,59 
 Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de informações dos Microdados da Covest 
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 Como pode ser observado na tabela, ensino gratuito, prestígio da universidade 

e qualidade do curso tiveram bastante representatividade no motivo de escolha pela 

Universidade Federal, este último com mais de 34% dos candidatos. A possibilidade 

de realização pessoal dos candidatos foi o motivo de escolha de curso que obteve o 

maior percentual, com 44,94% e 51,48% para inscritos e classificados, 

respectivamente. Em se tratando da expectativa dos candidatos em relação a um curso 

universitário, a maioria espera uma formação profissional para ingresso no mercado 

de trabalho com 77,12% e 72,4% para inscritos e classificados, respectivamente.  

A próxima tabela apresenta os meios de informação e lazer preferidos pelos 

candidatos. 

Tabela 5.9 – Informação e Lazer dos Candidatos ao Vestibular da Covest 2009 

 Percentual 

Atividades que participa: Inscritos Classificados 

Artísticos-culturais 15,79 19,95 

Religiosas 27,68 24,47 

Movimentos estudantis 1,93 1,18 

Político-partidárias 1,50 1,34 

Esportivas 22,93 22,59 

Outras 14,32 14,30 

nenhuma 15,85 16,16 

Principal fonte de informação:   

Contatos interpessoais 2,76 3,43 

Internet 46,65 48,24 

Jornal 11,41 10,75 

Revista 5,87 7,74 

Rádio 1,60 1,47 

Televisão 31,71 28,36 

Atividade de lazer:   

Televisão 24,11 21,88 

Cinema 3,67 4,85 

Música 14,45 15,41 

Teatro 0,89 0,86 

Leitura 30,18 29,95 

Internet 24,07 24,35 

Jogo Eletrônico 1,67 1,91 

Show Musical 0,97 0,78 

Tipo de leitura:   

Literatura e Arte 29,14 32,96 
Livros e periódicos especializados em História, Política e Ciências em 
geral 33,10 34,32 

Auto-ajuda 6,94 5,20 

outros 30,82 27,53 
Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de informações dos Microdados da Covest 

 As informações acima indicam que a maior parte dos inscritos e classificados 

participa de alguma atividade religiosa, tem a internet como principal fonte de 
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informação e a leitura como principal atividade de lazer juntamente com a televisão e 

a internet. 

5.2 Agrupamentos e Estatísticas Descritivas das Carreiras na PNAD 2008 

 A seguir são apresentados como os cursos da Universidade Federal de 

Pernambuco foram agrupados e o rendimento médio desses grupos e das carreiras 

profissionais de acordo com a PNAD 2008. A tabela 5.10, a seguir, apresenta como os 

cursos oferecidos pela UFPE foram agrupados para este trabalho e, também, informa 

o número de vagas oferecidas e concorrência  de cada curso, assim como seu 

respectivo rendimento mensal médio de acordo a PNAD 2008. 

Tabela 5.10 – Agrupamentos e Rendimentos Médios dos Cursos da UFPE 
2008/2009 

Rendimento Médio (R$) 
Grupo Curso Vagas Concorrência 

Brasil Pernambuco 

ciências atuariais 30 2,30 3200,59 - 

ciências da computação/bach 100 8,52 2677,55 1877,98 

engenharia da computação 75 6,29 3617,92 2350,00 

engenharia de produção 40 3,80 3420,58 4227,41 

Estatística 30 1,57 3098,36 - 

física/bach 30 2,93 5000,00 - 

geologia 40 3,78 6600,13 3500,00 

Gestão da Informação 70 2,93 3420,58 4227,41 

Matemática/ bach 30 1,70 3200,59 - 

oceonografia/bach 25 3,44 6600,13 3500,00 

1 

Química/ Bach 60 5,60 2695,54 2000,00 

Arquitetura e Urbanismo 100 6,48 2660,03 2814,58 

conjunto engenharias CTG 695 4,05 5660,95 4000,00 

engenharia biomédica 20 4,80 - - 
2 

engenharia civil 80 4,54 5051,83 5567,36 

Medicina 140 14,02 5791,02 3944,48 

Odontologia 100 7,39 3543,63 2000,59 3 

Psicologia 80 8,69 2123,51 2337,68 

biomédica 120 4,74 2416,70 1061,47 

ciências biológicas/bach 180 2,93 2416,70 1061,47 

Enfermagem 150 7,15 2009,42 1934,47 

Farmácia 90 4,44 2963,79 1500,26 

Fisioterapia 60 12,95 1831,13 1902,94 

Fonoaudiologia 20 6,40 1831,13 1902,94 

Nutrição 120 6,59 1669,35 2000,00 

4 

Terapia Ocupacional 36 4,19 1831,13 1902,94 

ciências biológicas/licen 220 2,13 1492,98 1226,10 

Ciências Sociais/Licen 40 3,08 1492,98 1226,10 

Desenho e Plástica/ Licen 20 2,75 1492,98 1226,10 

Educação Física/licen 120 6,45 1015,61 782,57 

Física/ Licenciatura 70 1,49 1492,98 1226,10 

5 

Geografia/Licen 100 2,78 1238,28 746,17 
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Letras 120 4,75 2181,17 684,31 
Licenciatura em Educação artistica/Artes 
Cênicas 30 4,93 1492,98 1226,10 
Licenciatura em Educação artistica/Artes 
Plásticas 30 3,67 1492,98 1226,10 

Matemática/Licen 80 1,86 1492,98 1226,10 

Música/ Licenciatura 60 2,58 1492,98 1226,10 

Pedagogia 330 3,47 1492,98 1226,10 

 

Química/Licen 70 1,87 1492,98 1226,10 

6 Direito 200 15,79 3766,06 4497,63 

arqueologia 30 2,87 2220,45 1750,00 

Ciência Política - Rel. Inter 50 10,70 - - 

Ciências Sociais/Bach 60 2,57 2220,45 1750,00 

Filosofia 40 3,50 - - 

Geografia/Bach 80 2,75 2372,01 1700,00 

7 

História 110 5,09 2372,01 1700,00 

Adm 360 6,40 3302,19 2634,58 

Comunicação social/ Publi e propaganda 40 12,90 2170,74 2123,53 

Contábeis 220 4,90 3264,58 3719,32 

Economia 200 2,89 4109,65 4147,29 

Hotelaria 20 3,15 - - 

Secretariado 120 2,85 1781,28 2709,27 

Serviço Social 120 5,54 1396,54 1835,17 

8 

Turismo 70 3,94 - - 

Biblioteconomia 35 3,49 1911,26 1700,00 

Cinema 50 6,02 1856,50 1409,44 

Comunicação social/ Radialismo 30 8,43 1246,82 728,41 

Comunicação social/Jornalismo 40 13,13 2406,50 1500,00 

Design 230 4,44 504,01 420,07 

Licenciatura em Dança 30 3,53 500,84 - 

Museologia/Bach 30 2,73 2367,94 3000,00 

Música bacharelado/ Canto 5 0,60 1286,22 602,95 

9 

Música Bacharelado/ Instrumento 15 0,93 1286,22 602,95 
Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de informações da PNAD 2008, Covest e Estimativas do Autor.  
Obs: Espaços em branco são devido a ausência de observação na amostra. 

 Através da tabela acima, podemos observar que alguns dos menores 

rendimentos no Brasil, Design com salário médio de 504 reais, Bacharelado em 

Música 1286 reais de salário médio e Licenciatura em Dança com 500,84 reais, estão 

presentes no grupo 9. Já os maiores rendimentos médio são para Oceanografia e 

Geologia a nível nacional, com 6600,13 reais e Engenharia Civil para Pernambuco, 

com 5051,83 reais. Outro fato a se destacar é que alguns cursos bastante concorridos 

como Medicina e Direito apresentam rendimento mensal em Pernambuco alto com 

3944 reais e 4497,63 reais, respectivamente. No entanto, há também cursos muito 

concorridos como os de comunicação social onde o rendimento mensal não é tão alto. 

 Na tabela 5.11, a seguir, são exibidos os rendimentos mensais de cada 

agrupamento de cursos, para o Brasil e para Pernambuco. 
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Tabela 5.11 – Rendimento Mensal Médio por Agrupamento 2008 

Rendimento Médio (R$) 
Grupo  

Brasil Pernambuco 

Tecnologias e Ciências Naturais 3259,22 3279,87 

Engenharias e Arquitetura 4240,73 4225,13 

Médicas 4302,74 2913,28 

Saúde 2200,87 1877,65 

Licenciaturas 1514,60 1047,99 

Direito 3766,06 4497,63 

Sociais 2325,73 1700,00 

Sociais Aplicadas 2743,29 3006,64 

Comunicação e Artes 1119,30 795,63 
Fonte: Elaborado pelo Autor a partir de informações da PNAD 2008 e Estimativas do Autor 

 O maior rendimento mensal médio pertence ao grupo 6 que corresponde ao 

grupo das pessoas com bacharelado em Direito, com 4497,63 reais em Pernambuco, o 

segundo grupo com maior rendimento é o que representa os engenheiros, com 

4225,13 reais para os pernambucanos.  Já os grupos 5 e 9, que correspondem aos 

grupos de Licenciaturas e Comunicação e Artes, obtiveram os menores rendimento 

médio, com 1047,99 reais e 795,63 reais, respectivamente. A forma como as 

ocupações disponíveis na PNAD 2008 foram agrupadas está apresentada no Quadro 

A1, em anexo. 

 Na próxima etapa do trabalho será estimada a influência das variáveis pessoais 

sobre a probabilidade de escolha dos grupos utilizando-se do modelo econométrico de 

logit multinomial. Em seguida, será estudado como os rendimentos médio dos 

agrupamentos de curso pode interferir sobre a probabilidade de escolha destes 

agrupamentos, para isso será utilizado o modelo econométrico de logit condicional. 
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6. Determinante da Escolha das Carreiras da UFPE 

 Neste capítulo são apresentados os resultados das estimações referente às 

escolhas das carreiras dos alunos da UFPE. O objetivo desta etapa do trabalho é 

observar como as características individuais e as características das alternativas 

(carreiras) interferem na probabilidade de escolha dos grupos de cursos pelos 

candidatos ao ingresso na Universidade Federal de Pernambuco.  

Na primeira parte do capítulo, são apresentados os resultados para o logit 

multinomial, utilizado para estimar a probabilidade de escolha por parte dos 

candidatos de um determinado grupo de cursos levando em consideração como 

variáveis explicativas apenas as referentes às características dos indivíduos e seus 

ambientes familiares e sociais. Em seguida, os resultados do logit condicional são 

expostos, considerando-se neste caso, além das variáveis explanatórias típicas dos 

indivíduos, na estimação uma variável que caracteriza as alternativas, o rendimento 

salarial médio do grupo a ser escolhido. Buscou-se assim, estimar o possível efeito 

que o retorno salarial causa na probabilidade de escolha das carreiras.Tanto nas 

estimações do logit multinomial quanto nas estimações do logit condicional, o grupo 

de médicas foi utilizado como referência para o cálculo das probabilidades. 

6.1 Influências das Variáveis Pessoais, Familiares e de Atividades Sociais nas 

Escolhas de Carreiras da UFPE 

 As carreiras que os estudantes podem seguir estão divididas em 9 grupos, ou 

seja, a variável explicada é uma variável qualitativa com 9 alternativas de respostas. A 

composição dos grupos difere da utilizada por Casari (2006) que é composto por seis 

grupos, pois aqui há uma maior subdivisão das carreiras. Esta maior subdivisão dos 

cursos, de acordo com Staniec (2004), seria uma vantagem, pois um maior 

desagregamento das alternativas torna menos mascarado o efeito das variáveis sobre a 

probabilidade de escolha. As alternativas estão expostas no quadro 6.1 abaixo, que 

explicita os cursos incluídos nas mesmas. 
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Quadro 6.1 – Agrupamento das Carreiras da UFPE 
Grupo Curso 

ciências atuariais 

ciências da computação/bach 

engenharia da computação 

engenharia de produção 

Estatística 

física/bach 

geologia 

Gestão da Informação 

Matemática/ bach 

oceonografia/bach 

1 
Tecnologia e 

Ciências 
Naturais 

Química/ Bach 

Arquitetura e Urbanismo 

conjunto engenharias CTG 

engenharia biomédica 
2 

Engenharias e 
Arquitetura 

engenharia civil 

Medicina 

Odontologia 3 Médicas 

Psicologia 

biomédica 

ciências biológicas/bach 

Enfermagem 

Farmácia 

Fisioterapia 

Fonoaudiologia 

Nutrição 

4 Saúde 

Terapia Ocupacional 

ciências biológicas/licen 

Ciências Sociais/Licen 

Desenho e Plástica/ Licen 

Educação Física/licen 

Física/ Licenciatura 

Geografia/Licen 

Letras 

Licenciatura em Educação artistica/Artes Cênicas 

Licenciatura em Educação artistica/Artes Plásticas 

Matemática/Licen 

Música/ Licenciatura 

Pedagogia 

5 Licenciaturas 

Química/Licen 

6 Direito Direito 

arqueologia 

Ciência Política - Rel. Inter 

Ciências Sociais/Bach 

Filosofia 

Geografia/Bach 

7 Sociais 

História 

Adm 

Contabeis 

Economia 

Hotelaria 

Secretariado 

Serviço Social 

8 
Sociais 

Aplicadas 

Turismo 

Biblioteconomia 

Cinema 

Comunicação social/ Radialismo 

Comunicação social/ Publi e propaganda 

Comunicação social/Jornalismo 

Design 

Licenciatura em Dança 

Museologia/Bach 

Música bacharelado/ Canto 

9 
Comunicação e 

Artes 

Música Bacharelado/ Instrumento 

Fonte: Elaboração do Autor 
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6.1.1 Efeitos Marginais 

As características dos indivíduos são representadas pelas variáveis 

explicativas que estão divididas em quatro categorias com a intenção de captar os 

efeitos causados nas escolhas pelas seguintes dimensões: pessoais, família e 

domicílio, educacionais e atividades e religião. São ao todo 53 variáveis explicativas 

que informam as características dos indivíduos, tais como idade, gênero, raça, faixa 

de renda familiar, escolarização dos pais, número de tentativas no vestibular, domínio 

de língua estrangeira, entre outras.  Esta categorização está apresentada no Quadro 6.2 

a seguir.  

Quadro 6.2 – Variáveis Quantitativas e Qualitativas 

Variáveis Quantitativas 

Variável Descrição Variável Descrição 

idade  idade enem  nota no enem (0 a 100) 

Variáveis Qualitativas 

Variável Descrição Variável Descrição 

1 mulher med0 0 médio todo em escola pública 

gênero 0 homem med1 1 médio todo em escola privada 

1 branca med2 1 médio parte em pública e parte privada 

raça 0 demais tentativa0 0 4ª vez ou mais 

1 não tem tentativa1 1 1ª vez  

no_filho 0 tem tentativa2 1 2ª vez 

w0 0 faixa de renda abaixo de 300 reais tentativa3 1 3ª vez 

w1 1 faixa de renda de 301 a 1000 reais no_superior 1 não faz curso superior 

w2 1 faixa de renda de 1001 a 1500 reais  0 faz curso superior 

w3 1 faixa de renda de 1501 a 2000 reais no_cursinho 1 não fez cursinho 

w4 1 faixa de renda de 2001 a 3000 reais  0 fez cursinho 

w5 1 faixa de renda de 3001 a 5000 reais lingua 1 
domina bem ou razoavelmente uma lingua 
estrangeira 

w6 1 faixa de renda de 5000 reais ou mais  0 não domina 

1 de 1 a 4 pessoas no_trab 1 não trabalha 

resid 0 acima de 5 pessoas  0 trabalha 

1 trabalha ou é aposentado e trabalha motivo0 0 outros motivos 

pai_trab 0 não trabalha ou é aposentado motivo1 1 escolheu o curso pelo mercado de trabalho 

1 trabalha ou é aposentado e trabalha motivo2 1 escolheu o curso pelo prestígio social 

mae_trab 0 não trabalha ou é aposentado motivo3 1 escolheu o curso pela baixa concorrência 

pai_edu0 0 pai analfabeto ou fundamental incompleto motivo4 1 escolheu o curso pela possibilidade de realização 

pai_edu1 1 fundamental completo e médio incompleto motivo5 1 escolheu o curso por influência dos familiares 

pai_edu2 1 médio completo motivo6 1 escolheu o curso pela qualidade 

pai_edu3 1 superior completo ou pós-graduado internet 1 possui computador com internet 

mae_edu0 0 
mae analfabeta ou fundamental 
incompleto  0 não possui computador com internet 

mae_edu1 1 fundamental completo e médio incompleto capital 1 reside na capital ou região metropolitana 

mae_edu2 1 médio completo  0 não reside na capital ou região metropolitana 

mae_edu3 1 superior completo ou pós-graduado ativ0 0 outras ou nenhuma 

pai_ocup0 0 trabalhador rural, autônomo, doméstico ativ1 1 participa de atividades artisticos culturais 

pai_ocup1 1 profissional liberal ativ2 1 participa de atividade religiosa 

pai_ocup2 1 empresário ativ3 1 participa de movimento estudantil 

pai_ocup3 1 servidor público ativ4 1 participa de atividade político-partidária 

pai_ocup4 1 empregado de empresa privada ativ5 1 participa de atividades esportivas 

pai_ocup5 1 comerciante religiao0 0 católica 

fund0 0 fundamental todo em escola pública religiao1 1 afro-religiosa 

fund1 1 fundamental todo em escola privada religiao2 1 evangélica 

fund2 1 
fundamental parte em pública e parte 
privada religiao3 1 judaica 

      religiao4 1 outra ou nenhuma 

Fonte: Elaboração do Autor 
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A faixa de renda familiar utilizada como referência, ou seja, a qual foi 

atribuído o valor zero para as dummies, foi aquela com renda abaixo de 300 reais. 

Para as variáveis correspondentes à educação dos pais, o nível de escolaridade 

analfabeto ou com fundamental incompleto foi utilizado como referência. Para as 

variáveis que tratam da ocupação do pai as categorias trabalhador rural, autônomo, 

doméstico ou outras foram utilizadas como referência. Para o tipo de escola, a 

condição de ter estudado em escola pública foi a referencia, tanto para nível  

fundamental quanto para o nível médio. Em relação às tentativas, 4 ou mais vezes foi 

categoria usada como a referência. Outros motivos, foi a resposta tomada como 

referencia para as dummies que representam o motivo de escolha do curso. Outras ou 

nenhuma atividade foi a base para as variáveis que tratam das atividades extra-classe 

dos candidatos. E, por fim, para a religião, tomou-se como referência a religião 

católica. 

 As estimativas das probabilidades dos indivíduos escolherem uma das 

alternativas é realizada utilizando-se estas variáveis apresentadas no quadro 6.2 e 

através do modelo de logit multinomial. Para que as respostas dadas pelo modelo 

sejam analizadas e interpretadas, é necessário calcular o efeito marginal de cada 

variável explicativa sobre a escolha. Os valores das variáveis considerados no cálculo 

dos efeitos marginais foram definidos de forma que as variáveis binárias que 

obtiveram média superior a 0,5 foi atribuído o valor 1 e para as que obtiveram a 

média inferior a 0,5 foi atribuído o valor zero; já para as variáveis quantitativas o 

valor atribuído a estas é a sua própria média. A tabela 6.1, a seguir, apresenta os 

valores das variáveis considerados no cálculo do efeito marginal. 

Tabela 6.1 – Valores Considerados no Cálculo do Efeito Marginal 

variavel 
explicativa 

X 
variavel 

explicativa 
X 

Pessoais Educacionais 

idade 20,20 fund1 1 

genero (mulher) 1 fund2 0 

raça (branca) 1 med1 1 

no_filhos 1 med2 0 

no_trab 1 tentativa1 1 

Família e Domicílio tentativa2 0 

w1 1 tentativa3 0 

w2 0 no_superior 1 

w3 0 no_cursinho 1 

w4 0 lingua 0 

w5 0 motivo1 0 
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w6 0 motivo2 0 

resid 1 motivo3 0 

pai_trab 1 motivo4 1 

mae_trab 1 motivo5 0 

pai_edu1 0 motivo6 0 

mae_edu1 0 internet 1 

pai_edu2 1 enem 39,37 

mae_edu2 1 Atividades e Religião 

pai_edu3 0 ativ1 0 

mae_edu3 0 ativ2 1 

pai_ocup1 0 ativ3 0 

pai_ocup2 0 ativ4 0 

pai_ocup3 1 ativ5 0 

pai_ocup4 0 religiao1 0 

pai_ocup5 0 religiao2 1 

capital 1 religiao3 0 

    religiao4 0 
Fonte: Estimativas do Autor 

Os cálculos dos efeitos marginais, ou seja, a influência de cada variável 

independente sobre a probabilidade de escolher um determinado grupo são 

apresentados a partir de agora. A estimativa do modelo de logit multinomial apresenta 

o p-valor do teste de validade global do modelo altamente significativo (P > chi2 = 

0,0000), o que, como explica Gonçalves e Braga (2008), indica que o modelo pode 

ser considerado globalmente válido pela análise da razão estatística de máxima 

verossimilhança (LR statistic). Na tabela A1, em anexo, são apresentado os 

coeficientes obtidos na estimação do modelo de logit multinomial para todos os 

grupos.  

A tabela 6.2 apresenta, a seguir, de início o resultado dos efeitos marginais 

para o grupo de Tecnologia e Ciências Naturais.  

Tabela 6.2 – Efeitos Marginais sobre a Probabilidade de Escolher o Grupo de 
Tecnologia e Ciências Naturais (Grupo 1) 

Pr(Grupo=1)=0,04376474 

variável dy/dx P>|z| variável dy/dx P>|z| 

Pessoais Educacionais 

idade -0,0004 0,0280 fund1 0,0040 0,2100 

genero (mulher) -0,1326 0,0000 fund2 0,0038 0,2930 

raça (branca) -0,0012 0,5250 med1 -0,0087 0,0150 

no_filhos 0,0011 0,7860 med2 -0,0052 0,1950 

no_trab -0,0047 0,0810 tentativa1 0,0070 0,0370 

Família e Domicílio tentativa2 0,0015 0,7090 

w1 -0,0012 0,7940 tentativa3 0,0029 0,5110 

w2 -0,0034 0,4720 no_superior -0,0081 0,0640 

w3 -0,0066 0,1690 no_cursinho 0,0111 0,0000 

w4 -0,0037 0,4680 lingua 0,0058 0,0110 
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w5 -0,0083 0,0980 motivo1 0,0206 0,0000 

w6 -0,0116 0,0180 motivo2 -0,0167 0,0000 

resid 0,0031 0,1000 motivo3 -0,0011 0,9140 

pai_trab -0,0006 0,8210 motivo4 0,0037 0,2790 

mae_trab -0,0027 0,2020 motivo5 -0,0121 0,1420 

pai_edu1 0,0038 0,3080 motivo6 0,0195 0,0020 

pai_edu2 0,0055 0,0530 internet 0,0123 0,0000 

pai_edu3 0,0017 0,6660 enem 0,0000 0,2790 

mae_edu1 0,0092 0,0390 Atividades e Religião 

mae_edu2 0,0051 0,1000 ativ1 -0,0159 0,0000 

mae_edu3 0,0122 0,0150 ativ2 -0,0031 0,2890 

pai_ocup1 -0,0009 0,8160 ativ3 -0,0012 0,8550 

pai_ocup2 0,0032 0,5400 ativ4 -0,0102 0,1170 

pai_ocup3 -0,0002 0,9440 ativ5 -0,0101 0,0000 

pai_ocup4 0,0090 0,0080 religiao1 0,0043 0,7890 

pai_ocup5 0,0017 0,6690 religiao2 -0,0006 0,8320 

capital 0,0096 0,0000 religiao3 -0,0321 0,0090 

      religiao4 0,0100 0,0010 

nº de obs = 31552 Prob > chi2 = 0,0000     
Fonte: Estimativas do Autor a partir dos Microdados da Covest 2009 

 Os resultados da Tabela 6.2 mostram que a probabilidade dos alunos 

escolherem o Grupo de Tecnologia e Ciências Naturais é de, aproximadamente, 

4,37%. Os efeitos marginais para as variáveis pessoais significantes indicam que a 

idade pouco influencia na escolha e, no caso da variável gênero, se o candidato for 

uma mulher, a chance dele escolher tal grupo diminue em 13,26 pontos percentuais, o 

que é uma influência negativa muito forte sobre a probabilidade de escolha. 

Em relação às variáveis que tratam da família e do domicílio, o fato do 

indivíduo pertencer a um grupo de maior faixa de renda (w6) diminue a probabilidade 

de escolher esse agrupamento em 1,16 pontos percentuais em relação a faixa de renda 

inferior a 300 reais. Através dos resultados é possível observar que a influência 

positiva da escolaridade da mãe vai aumentando seu efeito marginal quando o nível 

educacional da mesma aumenta, ou seja, indivíduo que tem a mãe com ensino 

superior tem sua probabilidade de escolher este grupo maior, com um efeito marginal 

de 1,22 ponto percentual positivo. Neste grupo, como é possível observar, a educação 

do pai não obteve efeito marginal significante.  

Quanto às variáveis educacionais, ter estudado todo o ensino médio em escola 

particular influencia negativamente na escolha. Já estar na primeira tentativa no 

vestibular, não ter participado de cursinho pré-vestibular e ter internet em casa 

influenciaram positivamente na escolha, em relação às respectivas categorias 

omitidas. 
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Participar de atividades artístico-culturais e atividades esportivas diminuem a 

probabilidade de escolha deste grupo em, 1,59 e 1,01 pontos percentuais, 

respectivamente. Ser da religião judaica diminue a probabilidade em 3,21 pontos 

percentuais. Já estar em outra ou nenhuma das religiões listadas aumenta esta 

probabilidade em 1 ponto percentual em relação a religião católica. 

A próxima tabela, tabela 6.3, apresenta os efeitos marginais das variáveis 

sobre a probabilidade de escolha do Grupo de Engenharias e Arquitetura ser 

escolhido. 

Tabela 6.3 – Efeitos Marginais sobre a Probabilidade de Escolher o Grupo de 
Engenharia e Arquitetura (Grupo 2) 

Pr(Grupo=2)=0,07493056 

variável dy/dx P>|z| variável dy/dx P>|z| 

Pessoais Educacionais 

idade -0,0020 0,0000 fund1 0,0184 0,0000 

genero (mulher) -0,1014 0,0000 fund2 0,0213 0,0010 

raça (branca) -0,0036 0,1810 med1 -0,0089 0,0610 

no_filhos -0,0123 0,1040 med2 0,0065 0,3360 

no_trab 0,0023 0,5020 tentativa1 0,0095 0,0660 

Família e Domicílio tentativa2 0,0059 0,3370 

w1 0,0157 0,0080 tentativa3 0,0045 0,4960 

w2 0,0349 0,0010 no_superior 0,0112 0,0220 

w3 0,0336 0,0030 no_cursinho 0,0117 0,0000 

w4 0,0484 0,0000 lingua -0,0042 0,1220 

w5 0,0499 0,0000 motivo1 0,0377 0,0000 

w6 0,0673 0,0000 motivo2 0,0084 0,3620 

resid -0,0011 0,6890 motivo3 -0,0390 0,0000 

pai_trab 0,0013 0,7050 motivo4 0,0156 0,0000 

mae_trab -0,0024 0,4060 motivo5 0,0182 0,2500 

pai_edu1 0,0034 0,5170 motivo6 0,0238 0,0030 

pai_edu2 0,0113 0,0050 internet 0,0087 0,0050 

pai_edu3 0,0105 0,0760 enem 0,0004 0,0000 

mae_edu1 0,0043 0,4590 Atividades e Religião 

mae_edu2 0,0067 0,1480 ativ1 -0,0263 0,0000 

mae_edu3 0,0127 0,0490 ativ2 -0,0164 0,0000 

pai_ocup1 0,0004 0,9360 ativ3 -0,0175 0,0360 

pai_ocup2 0,0125 0,0850 ativ4 -0,0154 0,1060 

pai_ocup3 -0,0015 0,7010 ativ5 0,0002 0,9490 

pai_ocup4 0,0104 0,0180 religiao1 -0,0230 0,2210 

pai_ocup5 0,0032 0,5530 religiao2 0,0044 0,1980 

capital -0,0016 0,6430 religiao3 0,1022 0,0490 

   religiao4 -0,0086 0,0060 

nº de obs = 31552 Prob > chi2 = 0,0000     
Fonte: Estimativas do Autor a partir dos Microdados da Covest 2009 

 A probabilidade de escolha do Grupo de Engenharias e Arquitetura, é de 

aproximadamente 7,49%. Em relação às variáveis pessoais, a variável gênero, assim 
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como no grupo 1, indica que ser mulher diminui em cerca de 10 pontos percentuais a 

probabilidade de escolher o grupo, o que está em acordo com a visão da associação 

das engenharias com o sexo masculino. 

Como é possível observar, todas as faixas de renda tiveram seus respectivos 

efeitos marginais positivos. Além disso, é possível observar que, quanto mais alta a 

faixa de renda, maiores as chances do candidato escolher o agrupamento em questão. 

A faixa de renda acima de 5 mil reais (w6), por exemplo, aumenta a probabilidade de 

escolha do grupo em 6,73 pontos percentuais. Outras variáveis como ter o pai com 

ensino médio, a mãe com ensino superior ou pós-graduação e o pai trabalhar em 

empresa privada também influenciam positivamente na escolha destes cursos.  

Quanto às variáveis educacionais, ter estudado o nível fundamental em escola 

particular ou parte em pública e parte em particular, não fazer um curso superior e 

nem fazer cursinho aumentam a probabilidade do estudante escolher tal grupo, em 

relação às respectivas categorias omitidas. Os indivíduos que escolhem o curso que 

pretende cursar motivados pelo mercado de trabalho ou pela qualidade do curso, 

aumentam a probabilidade de escolher este grupo em 3,77 e 2,38 pontos percentuais, 

respectivamente. Já os que escolhem o curso motivados pela baixa concorrência, 

diminuem a probabilidade de escolha em 3,9 pontos percentuais. Apesar de pequena, 

a estimativa do efeito marginal para a variável que corresponde à nota do Enem, aqui, 

foi positiva, o que pode ser um indício que o conhecimento interdisciplinar influencia 

de maneira positiva na escolha de tal grupo. 

Participar de atividades culturais, religiosas ou de movimento estudantil 

influenciam negativamente na escolha, em relação às suas respectivas categorias de 

referencia. Diferente do grupo 1, o indivíduo ser da religião Judaica e não da católica 

aumenta a probabilidade de decidir a favor do grupo em 10,22 pontos percentuais, em 

relação a religião católica.  

A seguir são apresentados os resultados para a escolha do Grupo de Médicas, 

que é o grupo que serviu como base para as estimações. 
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Tabela 6.4 – Efeitos Marginais sobre a Probabilidade de Escolher o Grupo de 
Médicas (Grupo 3) 

Pr(Grupo=3)=0,10410768  

variável dy/dx P>|z| variável dy/dx P>|z| 

Pessoais Educacionais 

idade -0,0008 0,0480 fund1 -0,0150 0,0720 

genero (mulher) 0,0342 0,0000 fund2 -0,0123 0,0650 

raça (branca) 0,0056 0,1340 med1 0,0098 0,1120 

no_filhos -0,0029 0,7680 med2 -0,0031 0,7520 

no_trab 0,0326 0,0000 tentativa1 -0,0993 0,0000 

Família e Domicílio tentativa2 -0,0587 0,0000 

w1 -0,0086 0,3990 tentativa3 -0,0478 0,0000 

w2 0,0096 0,4040 no_superior 0,0167 0,0170 

w3 0,0187 0,1380 no_cursinho -0,0459 0,0000 

w4 0,0366 0,0100 lingua 0,0173 0,0000 

w5 0,0529 0,0010 motivo1 -0,0312 0,0000 

w6 0,0722 0,0000 motivo2 0,0093 0,4580 

resid -0,0117 0,0050 motivo3 -0,0786 0,0000 

pai_trab 0,0103 0,0250 motivo4 0,0311 0,0000 

mae_trab 0,0026 0,5190 motivo5 0,0309 0,1970 

pai_edu1 -0,0112 0,0910 motivo6 0,0019 0,8320 

pai_edu2 -0,0056 0,4080 internet -0,0035 0,4600 

pai_edu3 0,0116 0,1550 enem 0,0007 0,0000 

mae_edu1 0,0012 0,8840 Atividades e Religião 

mae_edu2 0,0128 0,0500 ativ1 -0,0393 0,0000 

mae_edu3 0,0379 0,0000 ativ2 0,0030 0,5420 

pai_ocup1 0,0240 0,0050 ativ3 0,0002 0,9860 

pai_ocup2 -0,0025 0,7790 ativ4 -0,0066 0,6560 

pai_ocup3 -0,0125 0,0320 ativ5 -0,0304 0,0000 

pai_ocup4 -0,0182 0,0000 religiao1 -0,0566 0,0100 

pai_ocup5 0,0135 0,0890 religiao2 0,0079 0,0950 

capital -0,0126 0,0190 religiao3 0,0114 0,7930 

   religiao4 -0,0195 0,0000 

nº de obs = 31552 Prob > chi2 = 0,0000     
Fonte: Estimativas do Autor a partir dos Microdados da Covest 2009 

 O Grupo de Médicas teve a probabilidade de escolha estimada em 10,41%. Os 

efeitos marginais significantes para as variáveis pessoais indicam que, mulheres, ao 

contrário dos grupos 1 e 2, e as pessoas que não trabalham tem maiores chances de 

escolher este grupo, sendo que tais fatores tem impacto de pouco mais de 3 pontos 

percentuais positivos sobre a escolha. Além disso, as pessoas mais jovens tem 

maiores chances de escolherem este grupo, como pode ser constatado pelo efeito 

marginal negativo que a idade tem sobre a probabilidade de escolha, 0,08 pontos 

percentuais negativos. 

Para as características da família e do domicílio que o indivíduo faz parte,  a 

partir da faixa de renda que vai de 1501 reais a 2000 reais (w3), quanto mais alta a 
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renda, como no grupo 2 e diferente do grupo 1, mais forte o efeito desta sobre a 

probabilidade de se tentar seguir alguma das carreiras deste grupo, chegando a 7,22 

pontos percentuais positivos para renda acima de 5 mil reais (w6). A educação da mãe 

é outro fator que promove a escolha do agrupamento e quanto maior a escolaridade da 

mãe, maiores as chances do estudante escolher um desses três cursos, chegando a 3,79 

pontos percentuais positivos para a mãe do candidato com curso superior. Já a 

escolaridade do pai não obteve efeito marginal significante ao nível de 5%. 

O único tipo de ocupação do pai que influencia positivamente na escolha deste 

grupo é o profissional liberal (pai_ocup1). Já, a variável que representa morar na 

capital (capital), obteve a estimativa negativa para o seu efeito marginal sobre a 

escolha do grupo de médicas.  

No conjunto das características educacionais, apesar de ter o efeito marginal 

negativo para a quantidade de tentativas, é possível perceber que este efeito negativo 

vai perdendo força com o aumento do número de tentativas, ou seja, o efeito marginal 

negativo vai se aproximando do zero com o aumento das tentativas, o que pode ser 

uma evidência que a experiência em vestibulares contribui para a escolha do grupo. A 

nota no enem foi uma variável que obteve efeito marginal estimado positivo, assim 

como o grupo 2. Porém efeito marginal da nota do Enem foi maior em comparação ao 

mesmo efeito para o grupo de Engenharias e Arquitetura, o que pode estar 

significando que os candidatos mais bem preparados tem maiores probabilidades de 

escolher o grupo de médicas em relação ao grupo 2. 

Em relação às outras ou nenhuma atividade que foram tomadas como 

referencia, as artístico-culturais e atividades esportivas obtiveram um efeito marginal 

de 3,93 e 3,03 pontos percentuais negativos, respectivamente. Fazer parte de alguma 

religião afro, contribui negativamente para a escolha em 5,66 pontos percentuais. 

O Grupo de Saúde compreende outros cursos na área de saúde como pode ser 

observado no quadro 6.1. A próxima tabela, tabela 6.5, trata dos resultados para este 

agrupamento. 
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Tabela 6.5 – Efeitos Marginais sobre a Probabilidade de Escolher o Grupo de 
Saúde (Grupo 4) 

Pr(Grupo=4)=0,3072788  

variável dy/dx P>|z| variável dy/dx P>|z| 

Pessoais Educacionais 

idade -0,0042 0,0000 fund1 -0,0028 0,8360 

genero (mulher) 0,2041 0,0000 fund2 -0,0056 0,6700 

raça (branca) 0,0029 0,7040 med1 0,0397 0,0010 

no_filhos -0,0132 0,4570 med2 0,0159 0,3850 

no_trab 0,0793 0,0000 tentativa1 0,0134 0,3900 

Família e Domicílio tentativa2 -0,0105 0,5030 

w1 0,0096 0,5320 tentativa3 -0,0151 0,3750 

w2 0,0005 0,9800 no_superior 0,0101 0,5520 

w3 -0,0077 0,6930 no_cursinho -0,0152 0,0590 

w4 -0,0280 0,1640 lingua -0,0276 0,0010 

w5 -0,0649 0,0020 motivo1 -0,0183 0,2230 

w6 -0,1214 0,0000 motivo2 0,0451 0,0570 

resid 0,0113 0,1440 motivo3 0,0002 0,9970 

pai_trab 0,0015 0,8710 motivo4 0,0331 0,0160 

mae_trab 0,0147 0,0640 motivo5 0,0152 0,7310 

pai_edu1 0,0152 0,2320 motivo6 0,0544 0,0030 

pai_edu2 0,0030 0,7940 internet -0,0242 0,0080 

pai_edu3 -0,0140 0,3270 enem -0,0005 0,0010 

mae_edu1 0,0233 0,0960 Atividades e Religião 

mae_edu2 0,0301 0,0100 ativ1 -0,1392 0,0000 

mae_edu3 -0,0020 0,8900 ativ2 0,0121 0,2010 

pai_ocup1 -0,0204 0,1990 ativ3 -0,0212 0,3980 

pai_ocup2 -0,0559 0,0100 ativ4 -0,1068 0,0000 

pai_ocup3 0,0265 0,0150 ativ5 -0,0251 0,0230 

pai_ocup4 0,0094 0,4020 religiao1 0,0063 0,9220 

pai_ocup5 -0,0006 0,9690 religiao2 -0,0255 0,0080 

capital -0,0600 0,0000 religiao3 -0,0503 0,6660 

   religiao4 -0,0555 0,0000 

nº de obs = 31552 Prob > chi2 = 0,0000     
Fonte: Estimativas do Autor a partir dos Microdados da Covest 2009 

 A probabilidade estimada de escolher o Grupo de Saúde é de 30,72%. A idade 

obteve um efeito marginal estimado negativo, indicando que os mais jovens tem 

maiores probabilidades de escolher tal grupo. A variável gênero tem um efeito 

marginal positivo bastante forte, indicando que as mulheres tem 20,45 pontos 

percentuais a mais que os homens sobre a probabilidade de escolher este grupo. O 

oposto das resultados encontrados para o grupo 1 e 2, fato que também está de acordo 

com a visão comum de que os cursos de saúde são preferidos pelos candidatos do 

gênero feminino. A variável que indica que o candidato não trabalha também obteve 

um efeito marginal positivo forte, 7,9 pontos percentuais.  
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As variáveis referentes às faixas de renda mais elevadas tiveram as estimativas   

dos seus efeitos marginais negativos para a escolha deste grupo. A faixa de renda 

entre 3001 e 5000 reais (w5) apresentou 6,49 pontos percentuais negativos, já a maior 

faixa de renda (w6) obteve  o efeito marginal ampliado para 12,14 pontos percentuais 

negativos, indicando que as pessoas que fazem parte dos grupos de renda mais altos 

não tendem a escolher este grupo. A situação de ter a mãe com o ensino médio 

completo influencia com efeito marginal positivo de 3,01 pontos percentuais. Ao 

contrário dos grupos 1, 2 e 3 a variável que representa a mãe com ensino superior não 

obteve efeito marginal significante. Por sua vez, a variável que indica que o pai do 

estudante é empresário alcançou um resultado negativo de 5,59 pontos percentuais 

sobre a probabilidade de escolha.  

Quanto às variáveis educacionais, ter feito o ensino médio todo em escola 

privada teve influência positiva sobre esta escolha, com 3,97 pontos percentuais, em 

relação a ter feito todo o ensino médio em escola pública. Já ter o domínio de uma 

língua estrangeira e computador com internet pesa negativamente para a escolha, 

comparativamente a não ter domínio de língua estrangeira ou não ter computador com 

internet.  Escolher o curso pela possibilidade de realização pessoal (motivo 4) e pela 

qualidade do curso (motivo 6) obtiveram efeitos marginais estimados positivos de 

3,31 e 5,44 pontos percentuais, respectivamente. Ao contrário dos grupos 2 e 3, a 

variável que representa a nota no enem obteve o efeito marginal negativo sobre a 

probabilidade de escolha, que pode ser um indício de que o estudantes mais 

preparados para o vestibular tem a probabilidade de escolher este grupo menor. 

Participar de atividades artístico-culturais e político-partidária obtiveram 

efeitos marginais negativos bastante fortes sobre a escolha, 13,92 e 10,68 pontos 

percentuais, respectivamente. Não ter religião ou fazer parte de outra diferente das 

listadas obteve um efeito marginal negativo de 5,55 pontos percentuais. 

A Tabela 6.6 apresenta os efeitos marginais das variáveis sobre a escolha dos 

cursos do Grupo de Licenciatura, que é composto por cursos da área de educação 

(licenciaturas e pedagogia). 
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Tabela 6.6 – Efeitos Marginais sobre a Probabilidade de Escolher o Grupo de 
Licenciaturas (Grupo 5) 

Pr(Grupo=5)=0,14483778  

variável dy/dx P>|z| variável dy/dx P>|z| 

Pessoais Educacionais 

idade 0,0044 0,0000 fund1 -0,0193 0,0250 

genero (mulher) 0,0138 0,0120 fund2 -0,0180 0,0070 

raça (branca) -0,0055 0,2360 med1 -0,0398 0,0000 

no_filhos 0,0338 0,0000 med2 -0,0233 0,0080 

no_trab -0,0040 0,4820 tentativa1 0,0088 0,2920 

Família e Domicílio tentativa2 0,0277 0,0050 

w1 -0,0036 0,6690 tentativa3 0,0424 0,0000 

w2 -0,0314 0,0010 no_superior 0,0180 0,0330 

w3 -0,0456 0,0000 no_cursinho 0,0140 0,0020 

w4 -0,0608 0,0000 lingua -0,0121 0,0150 

w5 -0,0605 0,0000 motivo1 -0,0546 0,0000 

w6 -0,0731 0,0000 motivo2 -0,0582 0,0000 

resid -0,0022 0,6430 motivo3 0,1223 0,0000 

pai_trab -0,0046 0,4150 motivo4 -0,0413 0,0000 

mae_trab 0,0030 0,5350 motivo5 -0,0362 0,0810 

pai_edu1 -0,0098 0,1390 motivo6 -0,0459 0,0000 

pai_edu2 -0,0168 0,0210 internet -0,0120 0,0340 

pai_edu3 -0,0244 0,0020 enem -0,0008 0,0000 

mae_edu1 -0,0081 0,2420 Atividades e Religião 

mae_edu2 -0,0196 0,0100 ativ1 0,1252 0,0000 

mae_edu3 -0,0314 0,0000 ativ2 0,0384 0,0000 

pai_ocup1 -0,0168 0,0600 ativ3 0,0113 0,5530 

pai_ocup2 -0,0482 0,0000 ativ4 0,0159 0,4790 

pai_ocup3 -0,0029 0,6760 ativ5 0,1015 0,0000 

pai_ocup4 -0,0054 0,4090 religiao1 0,0843 0,0450 

pai_ocup5 -0,0275 0,0010 religiao2 0,0101 0,0690 

capital 0,0264 0,0000 religiao3 -0,1025 0,0150 

   religiao4 0,0253 0,0000 

nº de obs = 31552 Prob > chi2 = 0,0000     
Fonte: Estimativas do Autor a partir dos Microdados da Covest 2009 

 Os cursos de ligados à educação, Grupo de Licenciatura, obtiveram a 

probabilidade estimada de 15,22%. Quanto às variáveis pessoais, a idade, ser mulher 

e não ter filho influenciam positivamente sobre a escolha do agrupamento, estes 

resultados são semelhantes aos encontrados por Casari (2006) PA as variáveis de 

idade e gênero.  

Em respeito às variáveis que representam a influência da família e do 

domicílio,  quanto maior a faixa de renda, mais forte o efeito marginal negativo sobre  

a probabilidade de escolher este grupo, chegando a quase 8 pontos percentuais 

negativos para a maior faixa de renda (w6). Outro fator que marca bastante este grupo 

é que quanto maior escolarização dos pais, mais reduzidas são as chances dos 
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estudantes escolherem tal grupo. A variável que representa a mãe com ensino superior 

(mãe_edu3) apresenta um efeito marginal estimado em 3,14 pontos percentuais 

negativos. Ao contrário dos Grupos 1, 2, 3 e 4, este foi o único grupo onde as 

variáveis de escolarização do pai e da mãe foram significantes simultaneamente.  

Em se tratando das variáveis educacionais, além dessas características 

apontadas acima, a condição de ter estudado todo ou parte do ensino fundamental ou 

do ensino médio em escola particulares, que tem conhecimento de língua estrangeira e 

que possuem internet em casa, também tem efeitos marginais negativos sobre a 

probabilidade de escolha deste grupo, em relação às suas respectivas variáveis de 

referências. A variável que representa o motivo da escolha do curso ter sido a baixa 

concorrência (motivo3), obteve a estimativa do seu efeito marginal positivo bastante 

forte, 12,23 pontos percentuais. A nota no enem obteve um efeito marginal negativo 

sobre a escolha, o que pode indicar que as pessoas mais bem preparadas para o 

vestibular tendem a não escolher este grupo. Tais sugerem que as pessoas que 

participam de um ambiente familiar com mais educação formal e com mais 

informação e cultura não costumam escolher as carreiras que os tornariam co-

responsáveis pela educação das gerações futuras.  

Participar de atividades artístico-culturais e atividades esportivas, em oposição 

do grupo 4, atuam de forma positiva e forte na escolha do grupo, 12,52 e 10,15 pontos 

percentuais, respectivamente. Fazer parte da religião afro afeta positivamente tal 

escolha, com um efeito marginal estimado de 8,43 pontos percentuais positivos. Já, a 

condição de ser da religião judaica apresenta um efeito marginal estimado negativo 

muito forte, com 10,25 pontos percentuais.  

Os resultados das estimações relacionadas ao Grupo de Direito estão presentes 

na tabela 6.7. 

Tabela 6.7 – Efeitos Marginais sobre a Probabilidade de Escolher o Grupo de 
Direito (Grupo 6) 

Pr(Grupo=6)=0,08006139  

variável dy/dx P>|z| variável dy/dx P>|z| 

Pessoais Educacionais 

idade 0,0005 0,0780 fund1 0,0088 0,1040 

genero (mulher) -0,0026 0,4740 fund2 0,0041 0,5010 

raça (branca) -0,0017 0,5830 med1 -0,0058 0,2920 

no_filhos -0,0562 0,0000 med2 -0,0079 0,2620 

no_trab -0,0070 0,1070 tentativa1 0,0103 0,0520 

Família e Domicílio tentativa2 -0,0180 0,0000 
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w1 -0,0172 0,0530 tentativa3 -0,0184 0,0010 

w2 -0,0014 0,8630 no_superior -0,0123 0,0750 

w3 0,0216 0,0360 no_cursinho -0,0009 0,7660 

w4 0,0274 0,0140 lingua 0,0136 0,0000 

w5 0,0499 0,0000 motivo1 0,0186 0,0100 

w6 0,0803 0,0000 motivo2 0,0679 0,0000 

resid 0,0010 0,7530 motivo3 -0,0740 0,0000 

pai_trab -0,0038 0,3550 motivo4 0,0071 0,1820 

mae_trab -0,0029 0,3980 motivo5 0,0205 0,2490 

pai_edu1 -0,0007 0,9080 motivo6 0,0125 0,1110 

mae_edu1 -0,0106 0,0580 internet 0,0071 0,0580 

pai_edu2 0,0001 0,9880 enem 0,0004 0,0000 

mae_edu2 -0,0059 0,3260 Atividades e Religião 

pai_edu3 0,0139 0,0490 ativ1 -0,0143 0,0010 

mae_edu3 0,0076 0,2660 ativ2 -0,0071 0,1190 

pai_ocup1 0,0241 0,0010 ativ3 0,0429 0,0030 

pai_ocup2 -0,0023 0,7500 ativ4 0,0728 0,0000 

pai_ocup3 0,0142 0,0010 ativ5 -0,0111 0,0040 

pai_ocup4 -0,0161 0,0000 religiao1 0,0005 0,9850 

pai_ocup5 -0,0014 0,8180 religiao2 0,0084 0,0280 

capital 0,0159 0,0000 religiao3 -0,0245 0,3500 

   religiao4 -0,0059 0,1050 

nº de obs = 31552 Prob > chi2 = 0,0000     
Fonte: Estimativas do Autor a partir dos Microdados da Covest 2009 

 O curso de Direito obteve 8% de probabilidade estimada de ser escolhido. Das 

variáveis pessoais, apenas não ter filhos alcançou efeito marginal significante, de 5,62 

pontos percentuais negativos. As demais, idade, gênero, raça e não trabalhar não 

obtiveram as estimativas dos seus respectivos efeitos marginais significantes, o que 

significa que estas variáveis não tem importância na decisão de escolha para este 

grupo. 

Assim como o grupo 3 (médicas) e inversamente aos grupos 4 e 5 (saúde e 

licenciatura, respectivamente), o aumento da faixa de renda tem efeitos marginais 

positivos respectivamente maiores, tendo a maior faixa de renda (w6) 

aproximadamente 9 pontos percentuais positivos como efeito marginal. Um 

diferencial neste grupo é que em se tratando da escolarização dos pais, apenas a 

variável que representa o pai com educação superior (pai_edu3) apresentou uma 

estimativa significante e positiva, de 1,39 pontos percentuais. O pai sendo profissional 

liberal ou servidor público e o candidato residir na capital ou região metropolitana 

também se relacionam positivamente para a escolha do grupo, em relação as suas 

respectivas variáveis de referencia.  

Para as variáveis educacionais, as que representam estar na segunda ou 

terceira tentativa no vestibular e não ter feito cursinho obtiveram efeitos marginais 
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negativos, em relação às respectivas variáveis de referencia. Ter como motivos de 

escolha do curso o mercado de trabalho e o prestígio social influenciaram 

positivamente, este último com efeito marginal estimado razoavelmente forte, 6,79 

pontos percentuais. Ao contrário de ter como motivo de escolha a baixa concorrência, 

que teve como estimativa do seu efeito marginal um valor de 7,4 pontos percentuais 

negativos. A variável que representa a nota do Enem obteve a estimativa do efeito 

marginal positiva, porém de magnitude menor que o grupo de médicas, indicando que 

estar bem preparado para o vestibular aumenta a probabilidade do estudante escolher 

este grupo. 

Fazer parte de movimento estudantil ou ter atividade político-partidária atua 

de forma positiva sobre a probabilidade de escolha do curso de Direito, com 

estimativas de 4,29 e 7,28 pontos percentuais positivos, respectivamente, em relação a 

fazer nenhuma ou outra atividade alem das listadas.   

Como pode ser observado no Quadro 6.1, o Grupo de Sociais é composto por 

alguns cursos de ciências humanas e filosofia; os resultados para este agrupamento 

está a seguir na Tabela 6.8. 

Tabela 6.8 – Efeitos Marginais sobre a Probabilidade de Escolher o Grupo de 
Sociais (Grupo 7) 

Pr(Grupo=7)=0,0438701  

variável dy/dx P>|z| variável dy/dx P>|z| 

Pessoais Educacionais 

idade 0,0005 0,0060 fund1 -0,0123 0,0180 

genero (mulher) -0,0263 0,0000 fund2 -0,0061 0,0800 

raça (branca) -0,0036 0,1320 med1 0,0042 0,2260 

no_filhos 0,0013 0,7500 med2 0,0074 0,2000 

no_trab 0,0000 0,9920 tentativa1 0,0022 0,5750 

Família e Domicílio tentativa2 -0,0018 0,6350 

w1 -0,0057 0,2900 tentativa3 -0,0008 0,8540 

w2 -0,0088 0,0720 no_superior -0,0127 0,0150 

w3 -0,0100 0,0520 no_cursinho 0,0028 0,2140 

w4 -0,0065 0,2390 lingua 0,0120 0,0000 

w5 -0,0078 0,1670 motivo1 -0,0296 0,0000 

w6 -0,0100 0,0770 motivo2 -0,0254 0,0000 

resid 0,0019 0,4170 motivo3 0,0103 0,3020 

pai_trab -0,0067 0,0380 motivo4 -0,0276 0,0000 

mae_trab -0,0018 0,4650 motivo5 -0,0270 0,0000 

pai_edu1 -0,0025 0,5150 motivo6 -0,0209 0,0000 

pai_edu2 0,0017 0,6320 internet 0,0003 0,9080 

pai_edu3 -0,0021 0,6150 enem -0,0002 0,0000 

mae_edu1 -0,0000 0,9960 Atividades e Religião 

mae_edu2 -0,0050 0,2440 ativ1 0,0137 0,0020 

mae_edu3 0,0032 0,4990 ativ2 -0,0036 0,3040 
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pai_ocup1 0,0003 0,9510 ativ3 0,0146 0,1580 

pai_ocup2 -0,0022 0,7090 ativ4 0,0843 0,0000 

pai_ocup3 0,0077 0,0130 ativ5 -0,0117 0,0000 

pai_ocup4 -0,0005 0,8770 religiao1 0,0178 0,3580 

pai_ocup5 0,0041 0,4150 religiao2 0,0019 0,5410 

capital 0,0230 0,0000 religiao3 0,0721 0,1380 

   religiao4 0,0261 0,0000 

nº de obs = 31552 Prob > chi2 = 0,0000     
Fonte: Estimativas do Autor a partir dos Microdados da Covest 2009 

 Os resultados expostos na Tabela 6.8 indicam que a probabilidade estimada 

deste grupo ser escolhido é de 4,38%. A variável pessoal idade obteve um efeito 

marginal positivo, já a variável gênero indica um efeito marginal negativo de 2,63 

pontos percentuais para as mulheres.  

Os efeitos das variáveis que representam as faixas de rendam não foram 

significantes para este grupo, a nível de 5% de significância. Porém, a um nível de 

10% de significância é possível constatar que o aumento na faixa de renda resulta em 

redução na probabilidade de escolha do grupo. Nenhuma das variáveis que 

representam a escolaridade dos pais foi significante para esta escolha. Residir na 

capital ou região metropolitana gera um efeito marginal positivo de 2,3 pontos 

percentuais sobre a probabilidade de preferência, em relação a residir no interior do 

Estado.  

Em relação à educação, ter estudado em escola de nível fundamental particular 

obteve um efeito marginal negativo de 2,9 pontos. Além disso, exceto o motivo de 

escolha do curso pela baixa concorrência (motivo3), todos os outros motivos incidem 

efeitos negativos sobre as chances de escolha do grupo. Por outro lado, ter domínio de 

língua estrangeira obteve efeito marginal positivo de 1,2 ponto percentual. Assim 

como o grupo 5, a nota no Enem obteve um efeito marginal estimado negativo.  

Participar de atividade político-partidária influencia fortemente a 

probabilidade, com 8,43 pontos percentuais positivos. Já fazer parte de religião afro 

tem efeito marginal estimado em 7,2 pontos percentuais positivos. 

A tabela 6.9, a seguir, trata dos resultados referentes ao Grupo de Sociais 

Aplicadas, que é composto por cursos da área de ciências humanas aplicadas e pelos 

cursos de hotelaria  e turismo. 
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Tabela 6.9 – Efeitos Marginais sobre a Probabilidade de Escolher o Grupo de 
Sociais Aplicadas (Grupo 8) 

P(Grupo=8)=0,1158868  

variável dy/dx P>|z| variável dy/dx P>|z| 

Pessoais Educacionais 

idade 0,0021 0,0000 fund1 0,0064 0,2740 

genero 0,0058 0,1790 fund2 0,0049 0,4200 

branca -0,0008 0,8150 med1 0,0085 0,1040 

no_filhos 0,0357 0,0000 med2 -0,0033 0,6710 

no_trab -0,0814 0,0000 tentativa1 0,0193 0,0010 

Família e Domicílio tentativa2 0,0302 0,0000 

w1 0,0205 0,0010 tentativa3 0,0308 0,0010 

w2 0,0175 0,0640 no_superior -0,0108 0,1500 

w3 0,0091 0,3450 no_cursinho 0,0145 0,0000 

w4 0,0079 0,4340 lingua -0,0212 0,0000 

w5 0,0063 0,5570 escolha1 0,0886 0,0000 

w6 0,0238 0,0560 escolha2 -0,0086 0,3880 

resid -0,0040 0,2660 escolha3 0,0685 0,0040 

pai_trab 0,0086 0,0320 escolha4 -0,0263 0,0010 

mae_trab -0,0050 0,1790 escolha5 0,0552 0,0200 

pai_edu1 -0,0042 0,4320 escolha6 -0,0054 0,4760 

pai_edu2 -0,0042 0,4310 internet 0,0002 0,9610 

pai_edu3 -0,0081 0,1900 nota 0,0000 0,6470 

mae_edu1 -0,0090 0,1000 Atividades e Religião 

mae_edu2 -0,0154 0,0110 ativ1 -0,0353 0,0000 

mae_edu3 -0,0275 0,0000 ativ2 -0,0020 0,6620 

pai_ocup1 -0,0076 0,2610 ativ3 -0,0175 0,1200 

pai_ocup2 0,0825 0,0000 ativ4 -0,0075 0,5840 

pai_ocup3 -0,0206 0,0000 ativ5 0,0070 0,1710 

pai_ocup4 0,0026 0,6080 religiao1 -0,0595 0,0020 

pai_ocup5 0,0071 0,3050 religiao2 -0,0104 0,0240 

capital 0,0176 0,0000 religiao3 -0,0219 0,6100 

   religiao4 -0,0075 0,0890 

nº de obs = 31552 Prob > chi2 = 0,0000     
Fonte: Estimativas do Autor a partir dos Microdados da Covest 2009 

 A Tabela 6.9 indica que a probabilidade estimada deste grupo ser escolhido é 

de 11,58%. Das variáveis pessoais, a idade obteve a estimativa do efeito marginal 

significante positivo ínfimo, não ter filhos também teve seu efeito positivo com 3,5 

pontos percentuais. Um característica peculiar deste grupo é que não trabalhar tem um 

forte efeito marginal negativo sobre a escolha do mesmo, 8,14 pontos percentuais, o 

que pode ser uma evidencia de que os candidatos que escolhem este grupo já estão 

inseridos no mercado de trabalho e buscam uma melhor qualificação.  

A única faixa de renda que apresentou efeito marginal positivo significante, 

ainda assim bastante pequeno, foi a faixa entre 301 e 1000 reais (w1). Entre a 

educação dos pais, apenas a escolaridade da mãe obteve efeitos marginais 
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significantes e estes foram cada vez mais negativos com o aumento da educação 

formal da mãe, chegando a 2,75 pontos percentuais negativos para a mãe com nível 

superior, em relação a mãe com nível de escolaridade analfabeta ou fundamental.  

No que se trata das variáveis educacionais, o efeito marginal para as tentativas 

foram positivos e cada vez maiores de acordo com o aumento das tentativas, com 3,08 

pontos percentuais para a terceira tentativa. Quanto aos motivos de escolha, obtiveram 

efeitos marginais positivos e razoavelmente fortes os motivos de escolha do curso 

pelo mercado de trabalho com 8,86 pontos, pela baixa concorrência com 6,8 pontos e 

influencia dos familiares com 5,5 pontos, em relação a outros motivos alem dos 

listados no questionário. Fazer parte de religião afro e evangélica obtiveram 5,95 e 

1,04 pontos percentuais negativos, respectivamente. Semelhante ao Grupo 1, e 

diferentemente dos demais grupos, a variável que capta a influência da nota no Enem 

sobre a escolha não obteve a estimativa do efeito marginal significante.  

O Grupo de Comunicação e Artes tem  seus resultados expostos na próxima 

tabela, 6.10. 

Tabela 6.10 – Efeitos Marginais sobre a Probabilidade de Escolher o Grupo de 
Comunicação e Artes (Grupo 9) 

Pr(Grupo=9)=0,08421262  

variável dy/dx P>|z| variável dy/dx P>|z| 

Pessoais Educacionais 

idade 0,0000 0,9570 fund1 0,0118 0,0310 

genero (mulher) 0,0051 0,1800 fund2 0,0078 0,2240 

raça (branca) 0,0079 0,0150 med1 0,0011 0,8330 

no_filhos 0,0128 0,0340 med2 0,0130 0,1260 

no_trab -0,0172 0,0010 tentativa1 0,0289 0,0000 

Família e Domicílio tentativa2 0,0238 0,0050 

w1 -0,0095 0,2370 tentativa3 0,0015 0,8430 

w2 -0,0173 0,0190 no_superior -0,0123 0,0900 

w3 -0,0132 0,0990 no_cursinho 0,0079 0,0170 

w4 -0,0213 0,0060 lingua 0,0164 0,0000 

w5 -0,0175 0,0360 motivo1 -0,0318 0,0000 

w6 -0,0275 0,0010 motivo2 -0,0219 0,0060 

resid 0,0018 0,5960 motivo3 -0,0086 0,5790 

pai_trab -0,0061 0,1640 motivo4 0,0045 0,4130 

mae_trab -0,0055 0,1380 motivo5 -0,0647 0,0000 

pai_edu1 0,0060 0,3380 motivo6 -0,0399 0,0000 

pai_edu2 0,0050 0,3320 internet 0,0111 0,0040 

pai_edu3 0,0109 0,1280 enem -0,0002 0,0020 

mae_edu1 -0,0103 0,0710 Atividades e Religião 

mae_edu2 -0,0088 0,1580 ativ1 0,1315 0,0000 

mae_edu3 -0,0127 0,0300 ativ2 -0,0213 0,0000 

pai_ocup1 -0,0032 0,6210 ativ3 -0,0117 0,3120 
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pai_ocup2 0,0128 0,1780 ativ4 -0,0266 0,0300 

pai_ocup3 -0,0108 0,0390 ativ5 -0,0203 0,0000 

pai_ocup4 0,0088 0,1010 religiao1 0,0261 0,3740 

pai_ocup5 0,0000 0,9970 religiao2 0,0038 0,4000 

capital -0,0184 0,0000 religiao3 0,0456 0,4000 

   religiao4 0,0356 0,0000 

nº de obs = 31552 Prob > chi2 = 0,0000     
Fonte: Estimativas do Autor a partir dos Microdados da Covest 2009 

 Os resultados apontam para uma probabilidade estimada de 8,42% para este 

grupo.  Os efeitos marginais significantes para as variáveis pessoais indicam que ser 

branco e não ter filhos exercem influências positivas sobre a escolha, apesar de muito 

pequenas. E não estar trabalhando diminui a probabilidade de escolha deste grupo em 

1,72 pontos percentuais, indicando que as pessoas que escolhem este grupo, assim 

como no grupo de Sociais Aplicadas, estão procurando uma melhor qualificação 

profissional.  

No que se trata das variáveis da família e do domicílio, os efeitos marginais 

estimados apontam que quanto maior a faixa de renda, menor a probabilidade de 

escolha deste grupo, chegando a 2,75 pontos percentuais negativos para a maior faixa 

de renda (w6). A variável que representa a mãe com ensino superior apresentou uma 

estimativa do efeito marginal negativo em 1,27 pontos percentuais. 

Em relação às variáveis educacionais, estar na primeira tentativa ou na 

segunda, não ter feito cursinho, ter o domínio de língua estrangeira e internet tem 

interferência positiva sobre a chance de escolha. Em relação aos motivos de escolha 

do curso, os indivíduos que escolheram o curso motivados pelo mercado de trabalho, 

influencia dos familiares e a escolha pela qualidade do curso, obtiveram os efeitos 

marginais significantes negativos para essas variáveis, indicando que os mesmos 

tendem a não escolher este grupo. A nota do Enem, assim como nos Grupos de Saúde, 

Licenciaturas e Sociais, obteve a estimativa do seu efeito marginal negativa, 

apontando que um bom nível de preparo para o vestibular influencia de forma 

negativa para a escolha deste grupo.  

Participar de atividades culturas (ativ1) obteve um efeito marginal bastante 

forte, cerca de 13 pontos percentuais positivos, em relação a não fazer alguma 

atividade ou fazer parte de outra alem da listada. Não ter religião também teve  

influência positiva, porém de magnitude pequena, com 3,56 pontos percentuais, 

comparativamente à religião católica, tomada como referencia. 
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6.1.2 Importância Relativa das Variáveis Explicativas 

 As Taxas de Risco Relativo (Relativ-Risk Ratio)3 são importantes para 

relacionar a importância que uma determinada variável tem sobre a probabilidade de 

escolha de um grupo em comparação a relevância dessa mesma variável para outro 

grupo. Essas taxas podem ser encontradas simplesmente exponencializando os 

coeficientes do logit  multinomial, lembrando que estes são estimados tomando uma 

das alternativas como base. Os  gráficos a seguir  nos trazem informações referentes a 

essas taxas de risco relativos para algumas variáveis em relação ao Grupo de Médicas 

(Grupo 3) que é tomado como base, assim como na seção 6.1.1. 

Gráfico 6.1 – Taxa de Risco Relativo para a Variável Idade 

Fonte: Elaboração do autor a partir de microdados da Covest 2009 

 O Gráfico 6.1 apresenta a estimativa da taxa de risco relativa para os grupos 

onde a estimativa do coeficiente da variável idade foi significante. Como pode ser 

observado no gráfico, a importância da variável idade é bastante semelhante entre 

estes grupos de curso e o grupo de referencia (Grupo 1 – Médicas). Havendo apenas o 

grupo de Engenharia e Arquitetura ( Grupo 2), com um valor abaixo de 1, tendo a 

idade 98% de importância em relação a esta mesma variável para o grupo de Médicas. 

 

 

 

 

 

                                                
3 A taxa de risco relativo também pode ser calculada através da seguinte fórmula: 

! 

rrr =

"Prob(y = j)

"x
"Prob(y = k)

"x
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Gráfico 6.2 – Taxa de Risco Relativo para a Variável Gênero  (Mulher) 

Fonte: Elaboração do autor a partir de microdados da Covest 2009 

 O Gráfico 6.2 mostra a taxa de risco relativo dos grupos onde a variável que 

representa o gênero (mulher) obtiveram as estimativas dos coeficientes significantes. 

Excetuando o Grupo de Saúde (Grupo 4), onde a está variável é duas vezes mais 

importante que para o Grupo de Médicas (Grupo 3), para todos os demais esta 

variável  é menos importante na decisão em comparação ao Grupo de Médicas. O 

grupo de Tecnologia e Ciências Naturais a influência de ser mulher para a escolha do 

Grupo em comparação ao de Médicas é de apenas 17% daquela influência encontrada 

para Médicas. 

Gráfico 6.3 – Taxa de Risco Relativo para a Faixa de Renda Acima de 5 mil 
Reais (w6) 

Fonte: Elaboração do autor a partir de microdados da Covest 2009 

 A variável que representa a maior faixa de renda (w6) é menos importante 

para a escolha dos demais grupos em relação ao grupo de médicas, exceto para o 

curso de Direito, com 13% acima do grupo base. No Grupo de Licenciaturas, por 

exemplo, a importancia desta variável é apenas 29% em relação a sua influência para 

o grupo base (médicas). 
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Gráfico 6.4 -  Taxa de Risco Relativo para a Mãe com Nível Superior (mae_edu3) 

Fonte: Elaboração do autor a partir de microdados da Covest 2009 

 Observamos que esta variável dummy que representa a mãe com ensino 

superior ou pós-graduada é mais relevante para a escolha dos cursos do grupo de 

Médicas em relação aos demais onde a variável foi significante. Vale lembrar que, 

como foi abordado na seção anterior, esta variável não obteve estimativas 

significantes para o Grupo de Direito. O Próximo gráfico mostra a taxa de risco 

relativo para a variável Tentativa 1. 

Gráfico 6.5 – Taxa de Risco Relativo para a Primeira Tentativa no Vestibular 
(tentativa1) 

Fonte: Elaboração do autor a partir de microdados da Covest 2009 

 Como é possível observar no Gráfico 6.4, a variável que indica a importância 

da primeira tentativa no vestibular é, em todos os outros grupos, no mínimo 2 vezes 

mais importante que para o Grupo de Médicas. Para o grupo de Comunicação e Artes, 

é 2,96 vezes mais influente sobre a probabilidade de escolha, em comparação ao 

grupo base. Esses resultados indicam que a primeira tentativa no vestibular para o 

grupo que contém o curso de Medicina parece menos auspiciosa que para os demais 
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grupos, o que deve ser reflexo da grande concorrência deste grupo e do elevado nível 

dos candidatos. 

Gráfico 6.6 – Taxa de Risco Relativo para a Nota no Enem 

Fonte: Elaboração do autor a partir de microdados da Covest 2009 

 Finalmente, o gráfico 6.6 mostra que a importância da nota no Enem para os 

grupos listados no gráfico em comparação ao Grupo de Médicas é bastante próxima. 

Porém todos os grupos obtiveram as estimativas da taxa de risco relativo abaixo de 1, 

evidenciando que apesar de ser pouca a diferença, o conhecimento ou nível de 

preparo para o vestibular é de maior importância para os candidatos que escolhem 

pelo Grupo de Médicas (Grupo 3). 

6.1.3 Independência entre as Escolhas das Carreiras 

 Os resultados do teste de Hausman para a verificação da independência das 

alternativas irrelevantes através da comparação de modelos restritos com a omissão de 

uma das alternativas com o modelo completo, sem omissão de alternativa, e que tem 

como hipótese nula a probabilidade da alternativa ser independente das demais, estão 

expostos na Tabela 6.11.  

Tabela 6.11 – Independência das Alternativas Irrelevantes – Logit Multinomial 

Alternativa 
Omitida 

Chi2 P>Chi2 Evidência 

1 1167,35 0,000 rejeita Ho 

2 -2300,00 1,000 aceita Ho 

3 -4400,00 1,000 aceita Ho 

4 -2800,00 1,000 aceita Ho 

5 -4200,00 1,000 aceita Ho 

6 -180,63 1,000 aceita Ho 

7 -369,87 1,000 aceita Ho 

8 1018,98 0,000 rejeita Ho 

9 -1700,00 1,000 aceita Ho 
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obs: Ho - a probabilidade da alternativa é independente das demais 
Fonte: Estimativas do Autor a partir de microdados da Covest 2009 

Os valores de P>Chi2 indicam que, para o modelo de logit multinomial, 

apenas as alternativas 1 e 8, Tecnologia e Ciências Naturais e Sociais Aplicadas 

respectivamente, tem  suas probabilidade alteradas pelas demais alternativas. O que 

significa que a probabilidade de escolha destas duas alternativas pode ser alterada 

com a omissão de qualquer outra alternativa. Este resultado vem a ser uma limitação 

para o modelo já que o ideal seria que a omissão de qualquer alternativa não alterasse 

a probabilidade de escolha de quaisquer alternativas. 

6.2 A Influência do Retorno das Carreiras nas Escolhas dos Estudantes 

 Quando se tem o interesse em conhecer como alguma característica das 

alternativas  disponíveis pode influenciar na escolha do indivíduo, é necessário 

utilizar o modelo econométrico de logit condicional. Neste caso, a variável que reflete 

características das alternativas é o rendimento mensal médio de cada grupo de 

carreiras para o Estado de Pernambuco, calculados a partir da Pesquisa por Amostra e 

Domicílio (PNAD) de 2008. Portanto, agora, além das variáveis explicativas 

encontradas no Quadro 6.2, considera-se o rendimento médio considerado das 

carreiras, que está explicitado na tabela a seguir. 

Tabela 6.12 – Rendimento Médio Mensal dos Grupos de Carreiras 

Grupo Rendimento Médio em PE (R$) 

Tecnologias e Ciências Naturais 3279,90 

Engenharias e Arquitetura 4225,10 

Médicas 2913,30 

Saúde 1877,70 

Licenciaturas 1048,00 

Direito 4497,60 

Sociais 1700,00 

Sociais Aplicadas 3006,60 

Comunicação e Artes 795,63 
Fonte: Estimativas do Autor, PNAD 2008. 

 Como se pode observar, o grupo de Artes e Comunicação era o que 

apresentava o menor rendimento médio segundo as estimativas, com 795,63 reais. Os 

grupos com maiores rendimentos médios foram o do curso de Direito e de 

Engenharias e Arquitetura, com 4497,60 reais e 4225,10 reais, respectivamente. A 

forma como as ocupações disponíveis na PNAD 2008 foram agrupadas está 

apresentada no Quadro A1, em anexo. 
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 De acordo com Long e Freese (2001), para estimar o modelo logit condicional 

é necessário uma mudança no banco de dados, onde é preciso que exista 

! 

N " J  

observações, onde 

! 

N  é o número de casos (indivíduos) e 

! 

J  é a quantidade de 

alternativas possíveis (grupos). Além disso, 

! 

J "1 dummies são criadas para indicar se 

a observação contém informações sobre a alternativa, exceto a alternativa-base. 

Também é criada uma variavel dummy  para a escolha atual de um indivíduo. Desta 

forma, o banco de dados foi adaptado e um exemplo do mesmo pode ser encontrado 

no anexo, na Tabela A2. 

 O primeiro modelo a ser rodado tem como variável explicativa apenas o 

rendimento médio salarial em Pernambuco para cada alternativa de escolha. Desta 

forma, será possível estimar qual seria a influência que o rendimento mensal teria 

sobre a probabilidade de escolha do grupo em questão se apenas esta variável 

estivesse em questão. As estimativas do modelo de logit condicional apresentam o p-

valor do teste de Wald para verificação da validade global do modelo altamente 

significativo (P > chi2 = 0,0000), o que indica que o modelo pode ser considerado 

globalmente válido. 

 A tabela 6.13, a seguir, apresenta o efeito marginal da variável rendimento 

sobre a probabilidade de escolha de cada grupo. Como é possível observar, todos os 

coeficientes foram significantes, e o rendimento médio influencia de forma positiva 

na escolha do próprio grupo e de forma negativa na probabilidade de escolha de outro 

grupo. Por exemplo, se aumentarmos o rendimento do grupo de médicas em 1000 

reais haveria um impacto positivo na escolha do grupo de médicas de cerca de 0,2 

pontos percentuais e negativamente na escolha dos demais grupos de 0,02 pontos 

percentuais. Outro resultado observado na tabela é a semelhança da magnitude do 

impacto dos rendimentos de cada grupo tanto para a sua probabilidade de escolha, 

quanto para a probabilidade de escolha de outro grupo. 
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Tabela 6.13 - Efeito Marginal do Rendimento Salarial Médio Sobre a Probabilidade de Escolha 

Pr(y=1)=0,1125 Pr(y=2)=0,1145 Pr(y=3)=0,1117 Pr(y=4)=0,1095 Pr(y=5)=0,1078 Pr(y=6)=0,1151 Pr(y=7)=0,1091 Pr(y=8)=0,1119 Pr(y=9)=0,1073 
variavel explicativa 

dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx dy/dx 

X 

Rendimento           

grupo 1 0,0000019 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000003 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 3279,90 

grupo 2 -0,0000002 0,0000019 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000003 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 4225,10 

grupo 3 -0,0000002 -0,0000002 0,0000019 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 2913,30 

grupo 4 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 0,0000019 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 1877,70 

grupo 5 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 0,0000018 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 1048,00 

grupo 6 -0,0000002 -0,0000003 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 0,0000019 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 4497,60 

grupo 7 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 0,0000019 -0,0000002 -0,0000002 1700,00 

grupo 8 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 0,0000019 -0,0000002 3006,60 

grupo 9 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 -0,0000002 0,0000018 795,63 

Fonte: Estimativas do Autor, Microdados da Covest 2009 

Obs1: Todos os coeficientes foram significantes ao nível de 5%. 

Obs2: Nº de Observações: 283968, Prob>Ch2 = 0,0000, Pseudo R2 = 0,0001 
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Na Tabela A3, em anexo, é apresentada uma comparação entre os três 

modelos estimados neste trabalho, o logit multinomial (apenas com variáveis 

explicativas individuais), o logit condicional (apenas com variáveis explicativas das 

alternativas) e o mixed logit (com variáveis explicativas individuais e das 

alternativas). Neste último modelo são estimados os coeficientes do modelo completo, 

que tem tanto variáveis explicativas relacionadas aos indivíduos, como de alguma 

característica específica das alternativas (retorno). Neste caso o rendimento médio de 

cada grupo de cursos. Como pode ser observado, os coeficientes do rendimento médio 

de cada alternativa positivos não são significantes sobre as probabilidades de escolhas 

das mesmas. Ou seja, quando as variáveis explicativas individuais são adicionadas no 

estudo, o rendimento mensal médio das alternativas deixa de ter significancia na 

escolha.  

Outro aspecto que também deve ser observado na Tabela A3 é que os sinais 

dos coeficientes das variáveis explicativas relativas aos indivíduos não mudam de 

sinal quando passamos do logit multinomial para o mixed logit, o que indica a 

robustez das estimativas do mixed logit (ou logit condicional com variáveis 

individuais inclusas).  

Estes resultados explicados acima permitem a conclusão de que os candidatos 

ao ingresso na Universidade Federal de Pernambuco no vestibular Covest 2009 não 

tem o rendimento médio dos grupos de curso como determinante para a escolha do 

grupo de cursos quando as características pessoais são levadas em conta como 

possível determinante da escolha. 

Por fim, a tabela 6.14, a seguir, apresenta os resultados do teste de Hausman 

que verifica a existência de independencia das alternativas irrelevantes. Para o modelo 

de logit condicional, onde a variável de rendimento representa uma caracteristica das 

alternativas, apenas a alternativa 1, referente ao grupo de Tecnologias e Ciências 

Naturais, tem sua probabilidade independente das demais alternativas. 
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Tabela 6.14 – Independência das Alternativas Irrelevantes – Logit Condicional 

Alternativa 
Omitida 

Chi2 P>Chi2 Evidência 

1 0,41 0,521 aceita Ho 

2 21,26 0,000 rejeita Ho 

3 5,30 0,021 rejeita Ho 

4 2,36 0,012 rejeita Ho 

5 40,99 0,000 rejeita Ho 

6 40,90 0,000 rejeita Ho 

7 29,64 0,000 rejeita Ho 

8 6,06 0,014 rejeita Ho 

9 40,04 0,000 rejeita Ho 

obs: Ho - a probabilidade da alternativa é independente das demais 
Fonte: Estimativas do Autor
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7. Conclusão 

 Este trabalho teve como objetivo principal analisar como os estudantes 

candidatos às vagas na Universidade Federal de Pernambuco tem escolhido qual 

carreira seguir. Desta forma foi estudado como as características sócio-econômicas  

dos candidatos influenciam na escolha e, em seguida, foi analisado como os retornos 

salariais correspondentes ao grupos de cursos disponíveis se associavam às 

características individuais para influenciar na decisão de qual profissão seguir. 

 Nestas tarefas, foram utilizados os dados da Covest, que é a organizadora do 

vestibular da Universidade Federal de Pernambuco, para o vestibular 2009. Além 

disso também foram utilizados dados da PNAD 2008 para a estimação dos salário 

médio de cada carreira.  

Diferentemente do trabalho de Casari (2006) que dividiu os cursos da USP em 

6 agrupamentos, neste trabalho os cursos oferecidos pela UFPE foram divididos em 9 

grupos, obedecendo a razões de proximidade profissional das carreiras. Isto, como 

salienta Staniec (2004), representa uma vantagem, pois um maior desagregamento das 

alternativas torna menos mascarado o efeito das variáveis sobre a probabilidade de 

escolha. Para realizar as estimações foram utilizados os modelos econométricos de 

logit multinomial e logit condicional. 

 A utilização do modelo de logit multinomial é caracterizada pela existência de 

mais de duas alternativas de escolha e sua utilização é mais adequada para o tipo de 

situação onde esta escolha só dependa apenas das características individuais. 

Diferente do modelo multinomial, o logit condicional entra em uso quando se quer 

estudar como as características referentes às alternativas disponíveis interferem na 

escolha do indivíduo. No caso deste trabalho, a característica de interesse corresponde 

ao retorno salarial de cada grupo de cursos.  

Das variáveis individuais de dimensão pessoal, a idade apresentou coeficientes 

com efeitos marginais negativos para os grupos de Tecnologia e Ciências Naturais, 

Engenharias e Arquitetura, Médicas e Saúde. Já a variável que representa o gênero 

(mulher), obteve efeitos marginais bastantes característicos com a visão comuns das 

escolhas, as mulheres mais propensas a escolher os cursos de saúde e os homens com 

probabilidade de escolha maior para os grupos de nas áreas de tecnologia, ciências 

naturais, engenharias e direito. 
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 Quanto às variáveis individuais que tratam da família e do domicílio, cabe 

destaque as faixas de renda e escolaridade dos pais. Alguns grupos como o de 

Engenharias e Arquitetura, Médicas e Direito tem uma certa padronização da 

influência da faixa de renda sobre a probabilidade de escolha: quanto maior a faixa de 

renda, maior a probabilidade de escolha. Já outros grupos de cursos como os de 

Tecnologia e Ciências Naturais, Saúde, Licenciaturas e Comunicação e Artes 

obtiveram essa padronização do efeito marginal da faixa de renda inverso, isto é, 

quanto maior a faixa de renda menor a probabilidade de escolha destes grupos. Das 

variáveis que representam a escolaridade dos pais, a que representa a mãe com ensino 

superior obteve destaque, sendo esta de efeito marginal positivo sobre as chances de 

escolha dos grupos de Tecnologia e Ciências Naturais, Engenharias e Arquitetura e 

Medicas e influência negativa para a escolha dos grupos de Licenciaturas, Sociais 

Aplicadas e Comunicação e Artes. Esses, entre outros resultados, mostram a 

importância do background familiar sobre a probabilidade de escolha das carreias. 

 Das variáveis educacionais, ter feito o nível fundamental em escola particular, 

exerce influência positiva na maioria dos grupos onde a variável obteve efeito 

marginal significante. Nos cursos que costumam ser bastante concorridos e com uma 

concorrência de alto nível, como o de Médicas, o número de tentativas é significante e 

o padrão do efeito é que pessoas que estejam na segunda ou terceira tentativa tenham 

uma maior probabilidade de escolha dos cursos mais disputados e menor 

probabilidade de escolha dos grupos menos concorridos. A nota no Enem (Exame 

Nacional do Ensino Médio) também foi significante para a maioria grupos, sendo o 

efeito marginal negativo nos grupos de Saúde, Licenciatura, Sociais e Comunicação e 

Artes e positivo para os grupos de Engenharias e Arquitetura, Médicas e Direito, o 

que pode ser um forte indício que o nível de preparo para o vestibular que o aluno se 

encontra é importante para escolher a carreira a seguir. 

 Já no que se trata das variáveis relacionadas às atividades e religião, vale a 

pena destacar que as atividades culturais obtiveram efeitos marginais estimados muito 

fortes, negativamente para a escolha do grupo de Saúde e positivamente para o grupo 

de Licenciaturas. A religião evangélica obteve o efeito marginal estimado positivo 

para a variável que a representava para o grupo de Engenharias e Arquitetura. Já a 

religião judaica apresentou a variável com efeito marginal negativo bastante forte na  

probabilidade de escolha do grupo de Licenciatura. 
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Um grupo que vale a pena ser destacado nesta conclusão é o de licenciatura, 

onde foi mostrado no trabalho que as pessoas que participam de um ambiente familiar 

com mais educação formal e com mais informação e cultura não costumam escolher 

as carreiras que os tornariam co-responsáveis pela educação das gerações futuras. Isso 

traz implicações para a necessidade de políticas que procurem melhorar o nível de 

conhecimento destes alunos que escolhem estes cursos assim como políticas de 

valorização da profissão, não apenas em termos financeiros.  

Quanto ao modelo de logit condicional, que foi utilizado com o intúito de de 

captar a influência que o retorno salarial médio sobre a probabilidade de escolha, 

foram rodados duas especificações. O primeiro modelo a ser rodado teve como 

variável explicativa apenas o rendimento médio salarial em Pernambuco para cada 

alternativa de escolha, desta forma foi possível estimar qual seria a influência que o 

rendimento mensal incidiria sobre a probabilidade de escolha do grupo em questão se 

apenas esta variável estivesse em questão. Nesta estimação, todos os coeficientes 

foram significantes, e o rendimento médio, como esperado, influencia de forma 

positiva na escolha do próprio grupo e de forma negativa na probabilidade de escolha 

de outro grupo. Por exemplo, o rendimento do grupo de médicas influencia 

positivamente na escolha do grupo de médicas e negativamente na escolha de 

qualquer outro grupo. 

Já o segundo modelo, também conhecido como mixed logit, são estimados os 

coeficientes do modelo completo que tem tanto as variáveis explicativas relacionadas 

aos indivíduos e quanto a o efeito de alguma característica específica das alternativas. 

Neste caso o rendimento médio de cada grupo de cursos. Foi constatado que os 

coeficientes do rendimento médio de cada alternativa não são significantes sobre as 

probabilidades de escolhas das mesmas. Ou seja, quando as variáveis explicativas 

individuais são adicionadas ao estudo, o rendimento mensal médio das alternativas 

deixa de ter significancia para as escolhas. O que permitiu a conclusão de que os 

candidatos ao ingresso na Universidade Federal de Pernambuco no vestibular Covest 

2009 não tem o rendimento médio dos grupos de curso como determinante para a 

escolha do grupo de cursos, quando as características pessoais são levadas em conta 

como possível determinante da escolha. Este resultado é semelhante ao encontrado 

por Casari (2006) quando estimou qual a influência que os retornos salariais teriam 



 77 

sobre a probabilidade de escolha para os candidatos ao vestibular da Universidade de 

São Paulo.  

Este último resultado parece pouco intuitivo, sendo possivelmente explicado: 

- Pelo grau de agregação ainda elevado considerado para definir os 

grupos de carreiras. Ou seja, apesar de um maior número de grupos 

em comparação ao trabalho de Casari (2006), pode não ter sido 

suficiente e, assim, mascarado o efeito do rendimento sobre a 

probabilidade de escolha, ou; 

- As demais variáveis quando associadas ao retorno são mais 

importantes e os tornam não significantes. 

Os resultados deste trabalho podem trazer informações importantes para as 

políticas educacionais, principalmente no que tange a responsabilidade das 

instituições de ensino superior que terão um perfil dos estudantes que demandam seus 

cursos, assim como seu potencial e suas possíveis deficiências. 

Por fim, este trabalho teve como principal objetivo captar os efeitos que as 

variáveis individuais que representam as características dos estudantes influênciam na 

escolha ocupacional dos mesmo. Porém, certamente existem outras características que 

poderiam estar sendo utilizadas neste tipo de estudo, então sugere-se uma insersão 

maior de novas variáveis em novas pesquisas, principalmente no levantamento de 

dados no momento da inscrição do vestibular. 
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Quadro A1 – Agrupamento das Ocupações da PNAD para a estimação dos 

Salários Médios 

 

Grupo 1 

Especialistas em computação     

Engenheiros em computação - desenvolvedores de software    

Especialistas em informática     

Analistas de sistemas     

Programadores de informática     

Analista de informação     

Profissionais da matemática     

Profissionais da estatística     

Físicos      

Químicos      

Profissionais do espaço e da atmosfera     

Geólogos e geofísicos     

Grupo 2 

Profissionais da bioengenharia, biotecnologia e engenharia genética   

Profissionais da metrologia     

Engenheiros mecatrônicos     

Engenheiros de materiais     

Arquitetos      

Engenheiros civis e afins     

Engenheiros eletroeletrônicos e afins     

Engenheiros mecânicos     

Engenheiros químicos     

Engenheiros metalúrgicos     

Engenheiros de minas     

Engenheiros agrimensores e de cartografia     

Outros engenheiros, arquitetos e afins     

Grupo 3 

Médicos      

Cirurgiões-dentistas      

Psicólogos e psicanalistas     

Grupo 4 

Biólogos e afins      

Agrônomos e afins      

Veterinários      

Farmacêuticos      

Enfermeiros de nível superior e afins     

Fisioterapeutas e afins     

Nutricionistas      

Gastrônomo      

Grupo 5 

Professores (com formação de nível superior) da educação infantil   

Professores (com formação de nível superior) de disciplinas da educação geral de 1a à 4a séries do ensino fundamental 

Professores (com formação de nível superior) de disciplinas da educação geral de 5a à 8a séries do ensino fundamental 

Professores (com formação de nível superior) de disciplinas da educação geral do ensino médio  

Professores e instrutores (com formação de nível superior) do ensino profissional   

Professores do ensino superior     

Professores de educação física     

Professores de alunos com deficiências físicas e mentais    
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Programadores, avaliadores e orientadores  de ensino    

Grupo 6 

Advogados      

Procuradores de empresas e autarquias     

Outros advogados autônomos e de empresas    

Juizes e desembargadores     

Promotores, defensores públicos e afins     

Delegados de polícia      

Grupo 7 

Profissionais em pesquisa e análise antropológica e sociológica    

Profissionais em pesquisa e análise histórica e geográfica    

Filósofos e cientistas políticos     

Grupo 8 

Assistentes sociais e economistas domésticos     

Profissionais em pesquisa e análise econômica    

Administradores      

Contadores e auditores     

Profissionais de recursos humanos     

Profissionais da administração econômico-financeira    

Hotelaria      

Turismo      

Secretárias executivas e bilingües     

Grupo 9 

Profissionais de marketing, publicidade e comercialização    

Profissionais do jornalismo     

Profissionais da informação     

Arquivologistas e museólogos     

Filólogos, tradutores e intérpretes     

Escritores e redatores     

Especialistas em editoração     

Locutores e comentaristas     

Produtores de espetáculos     

Coreógrafos e bailarinos     

Atores, diretores de espetáculos e afins     

Compositores, músicos e cantores     

Desenhistas industriais (designer), escultores, pintores e afins    

Decoradores de interiores e cenógrafos         

Fonte: Elaboração do Autor a partir dos Microdados da PNAD 2008 
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Tabela A1 – Logit Multinomial - Coeficientes Estimados 

Grupo1 Grupo2 Grupo4 Grupo5 Grupo6 Grupo7 Grupo8 Grupo9 
variavel explicativa 

coef P>|z| dy/dx P>|z| dy/dx P>|z| dy/dx P>|z| dy/dx P>|z| dy/dx P>|z| dy/dx P>|z| dy/dx P>|z| 

idade -0,0015 0,7960 -0,0195 0,0010 -0,0060 0,0053 0,0380 0,0000 0,0140 0,0080 0,0196 0,0010 0,0260 0,0000 0,0080 0,1430 

genero -1,7923 0,0000 -1,2548 0,0000 0,6926 0,0586 -0,2988 0,0000 -0,4310 0,0000 -0,8684 0,0000 -0,3478 0,0000 -0,3375 0,0000 

branca -0,0828 0,1520 -0,1017 0,0470 -0,0457 0,0494 -0,0927 0,0720 -0,0758 0,1540 -0,1331 0,0390 -0,0620 0,2020 0,0427 0,4360 

no_filhos 0,0520 0,6960 -0,1254 0,3310 -0,0150 0,1204 0,2924 0,0100 -0,5047 0,0000 0,0567 0,6720 0,3956 0,0000 0,1893 0,1370 

w1 0,0530 0,7070 0,3152 0,0240 0,1113 0,1165 0,0553 0,6260 -0,1151 0,3960 -0,0426 0,7710 0,2747 0,0190 -0,0259 0,8430 

w2 -0,1694 0,2890 0,2940 0,0580 -0,0865 0,1335 -0,3322 0,0120 -0,1061 0,4910 -0,3123 0,0650 0,0524 0,6940 -0,3149 0,0360 

w3 -0,3282 0,0500 0,2048 0,2030 -0,1909 0,1400 -0,5440 0,0000 0,0737 0,6420 -0,4227 0,0180 -0,0898 0,5220 -0,3334 0,0330 

w4 -0,3903 0,0220 0,1967 0,2280 -0,3969 0,1443 -0,8453 0,0000 -0,0072 0,9640 -0,4605 0,0110 -0,2352 0,1030 -0,5894 0,0000 

w5 -0,6198 0,0000 0,0992 0,5550 -0,6479 0,1526 -0,9518 0,0000 0,0734 0,6580 -0,6058 0,0010 -0,3576 0,0180 -0,6412 0,0000 

w6 -0,8359 0,0000 0,1140 0,5060 -1,0295 0,1607 -1,2301 0,0000 0,1678 0,3200 -0,7856 0,0000 -0,3401 0,0270 -0,9171 0,0000 

resid 0,1813 0,0020 0,0922 0,0750 0,1440 0,0505 0,0915 0,0800 0,1188 0,0270 0,1501 0,0240 0,0726 0,1410 0,1281 0,0230 

pai_trab -0,1170 0,1160 -0,0872 0,1960 -0,0995 0,0631 -0,1355 0,0350 -0,1505 0,0310 -0,2465 0,0020 -0,0270 0,6660 -0,1740 0,0130 

mae_trab -0,0860 0,1700 -0,0571 0,3070 0,0234 0,0536 -0,0046 0,9340 -0,0607 0,2990 -0,0666 0,3420 -0,0681 0,1980 -0,0878 0,1410 

pai_edu1 0,1962 0,0680 0,1577 0,1150 0,1617 0,0895 0,0434 0,6270 0,1049 0,3180 0,0555 0,6380 0,0761 0,3890 0,1812 0,0770 

mae_edu1 0,1797 0,1270 0,0442 0,6900 0,0619 0,0993 -0,0691 0,4770 -0,1539 0,1800 -0,0108 0,9310 -0,0923 0,3390 -0,1398 0,2110 

pai_edu2 0,1876 0,0560 0,2157 0,0160 0,0622 0,0814 -0,0575 0,4840 0,0534 0,5740 0,0918 0,3920 0,0166 0,8360 0,1133 0,2250 

mae_edu2 -0,0069 0,9490 -0,0379 0,7040 -0,0278 0,0898 -0,2578 0,0040 -0,2023 0,0510 -0,2382 0,0390 -0,2554 0,0040 -0,2286 0,0230 

pai_edu3 -0,0680 0,5510 0,0258 0,8010 -0,1521 0,0964 -0,2898 0,0040 0,0541 0,6130 -0,1551 0,2180 -0,1783 0,0600 0,0152 0,8880 

mae_edu3 -0,0651 0,5890 -0,1546 0,1590 -0,3174 0,1017 -0,5550 0,0000 -0,2199 0,0530 -0,2405 0,0640 -0,5816 0,0000 -0,4715 0,0000 

pai_ocup1 -0,2278 0,0410 -0,2019 0,0370 -0,2763 0,0984 -0,3305 0,0010 0,0559 0,5580 -0,2012 0,1050 -0,2754 0,0030 -0,2454 0,0190 

pai_ocup2 0,0959 0,5020 0,1794 0,1330 -0,1761 0,1393 -0,3805 0,0190 -0,0041 0,9740 -0,0274 0,8720 0,5623 0,0000 0,1647 0,2150 

pai_ocup3 0,1087 0,1990 0,0935 0,2110 0,2035 0,0721 0,0934 0,2180 0,3084 0,0000 0,3063 0,0010 -0,0502 0,4890 -0,0066 0,9360 

pai_ocup4 0,3797 0,0000 0,3221 0,0000 0,2221 0,0747 0,1538 0,0480 -0,0323 0,7040 0,1798 0,0710 0,2145 0,0040 0,2899 0,0000 

pai_ocup5 -0,0837 0,4580 -0,0803 0,4110 -0,1235 0,0930 -0,3320 0,0010 -0,1393 0,1840 -0,0324 0,8000 -0,0623 0,4960 -0,1219 0,2490 

fund1 0,2313 0,0340 0,4161 0,0000 0,1257 0,0935 0,0096 0,9190 0,2519 0,0180 -0,1128 0,3460 0,1913 0,0380 0,2844 0,0070 

fund2 0,2094 0,0500 0,3756 0,0000 0,1075 0,0925 -0,0068 0,9410 0,1759 0,0950 -0,0243 0,8350 0,1669 0,0660 0,2137 0,0390 

med1 -0,2812 0,0040 -0,2118 0,0170 0,0392 0,0838 -0,3417 0,0000 -0,1691 0,0710 0,0011 0,9920 -0,0229 0,7820 -0,0857 0,3600 

med2 -0,0954 0,5060 0,1128 0,3880 0,0802 0,1259 -0,1452 0,2470 -0,0745 0,5980 0,1858 0,2210 0,0009 0,9940 0,1720 0,2020 

tentativa1 0,8441 0,0000 0,8057 0,0000 0,7144 0,0945 0,7324 0,0000 0,8071 0,0000 0,7210 0,0000 0,8517 0,0000 1,0836 0,0000 

tentativa2 0,8637 0,0000 0,9063 0,0000 0,7961 0,0936 1,0059 0,0000 0,5763 0,0000 0,7884 0,0000 1,0622 0,0000 1,0769 0,0000 

tentativa3 0,6772 0,0000 0,6717 0,0000 0,5633 0,1033 0,8706 0,0000 0,3527 0,0010 0,5959 0,0000 0,8493 0,0000 0,6309 0,0000 

no_superior -0,3447 0,0030 -0,0126 0,9090 -0,1418 0,1111 -0,0427 0,6930 -0,3181 0,0030 -0,4291 0,0000 -0,2641 0,0090 -0,3101 0,0050 
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no_cursinho 0,6593 0,0000 0,5357 0,0000 0,3172 0,0514 0,4669 0,0000 0,3537 0,0000 0,4315 0,0000 0,4994 0,0000 0,4622 0,0000 

lingua -0,0299 0,6260 -0,2118 0,0000 -0,2478 0,0532 -0,2409 0,0000 0,0036 0,9490 0,0876 0,2000 -0,3552 0,0000 0,0226 0,6990 

no_trab -0,4762 0,0000 -0,3433 0,0000 -0,0766 0,0728 -0,4020 0,0000 -0,4592 0,0000 -0,3744 0,0000 -0,9069 0,0000 -0,5587 0,0000 

escolha1 0,7424 0,0000 0,7642 0,0000 0,2954 0,1030 -0,1162 0,2490 0,5655 0,0000 -0,7654 0,0000 0,9248 0,0000 -0,1103 0,3190 

escolha2 -0,5653 0,0040 0,0214 0,8940 0,0518 0,1482 -0,5989 0,0000 0,5286 0,0010 -0,9491 0,0000 -0,1620 0,2750 -0,3818 0,0230 

escolha3 1,3806 0,0040 0,6721 0,1840 1,4075 0,4504 2,0192 0,0000 -1,1745 0,1540 1,6178 0,0000 1,8715 0,0000 1,3012 0,0050 

escolha4 -0,2664 0,0170 -0,1212 0,2280 -0,2415 0,0948 -0,6060 0,0000 -0,2620 0,0100 -0,8433 0,0000 -0,5601 0,0000 -0,3013 0,0020 

escolha5 -0,5853 0,0640 -0,0430 0,8630 -0,2118 0,2643 -0,5480 0,0450 -0,0324 0,8980 -1,2149 0,0010 0,1294 0,5820 -1,6830 0,0000 

escolha6 0,3512 0,0070 0,2576 0,0300 0,1449 0,1126 -0,3989 0,0000 0,1271 0,2950 -0,6633 0,0000 -0,0659 0,5540 -0,6491 0,0000 

ativ1 0,0213 0,8170 0,0422 0,6020 -0,1293 0,0798 1,0973 0,0000 0,2770 0,0000 0,7454 0,0000 0,1109 0,1470 1,4074 0,0000 

ativ2 -0,0964 0,2290 -0,2267 0,0010 0,0113 0,0634 0,2794 0,0000 -0,1136 0,1180 -0,1082 0,2370 -0,0462 0,4720 -0,2523 0,0010 

ativ3 -0,0309 0,8830 -0,2677 0,1760 -0,0737 0,1762 0,0730 0,7090 0,4265 0,0190 0,2847 0,2090 -0,1660 0,3610 -0,1493 0,4810 

ativ4 -0,2001 0,4150 -0,1644 0,4520 -0,3622 0,2293 0,1694 0,4450 0,7118 0,0000 1,1374 0,0000 -0,0022 0,9910 -0,3090 0,2350 

ativ5 0,0843 0,2770 0,3489 0,0000 0,2606 0,0726 0,8770 0,0000 0,1969 0,0080 0,0346 0,7100 0,4048 0,0000 0,0739 0,3730 

religiao1 0,8787 0,1220 0,4179 0,4730 0,8056 0,5320 1,2440 0,0140 0,7910 0,1460 1,1258 0,0430 0,0653 0,9080 1,0523 0,0490 

religiao2 -0,0913 0,2330 -0,0187 0,7810 -0,1585 0,0629 -0,0066 0,9190 0,0321 0,6450 -0,0354 0,6850 -0,1647 0,0090 -0,0332 0,6550 

religiao3 -1,4295 0,1850 0,7558 0,0970 -0,2830 0,6927 -1,3352 0,2170 -0,4700 0,4180 0,8682 0,1230 -0,3134 0,6000 0,3240 0,5640 

religiao4 0,4124 0,0000 0,0854 0,2050 0,0080 0,0694 0,3681 0,0000 0,1304 0,0580 0,6733 0,0000 0,1403 0,0320 0,5557 0,0000 

internet 0,3643 0,0000 0,1563 0,0140 -0,0427 0,0598 -0,0467 0,4550 0,1256 0,0620 0,0403 0,6080 0,0348 0,5570 0,1726 0,0110 

capital 0,3612 0,0000 0,0934 0,1520 -0,0638 0,0604 0,3160 0,0000 0,3357 0,0000 0,8585 0,0000 0,2795 0,0000 -0,0806 0,2420 

nota -0,0060 0,0000 -0,0015 0,0890 -0,0083 0,0009 -0,0122 0,0000 -0,0018 0,0570 -0,0107 0,0000 -0,0066 0,0000 -0,0090 0,0000 

Nº de obs: 31552  Prob>Ch2 = 0,0000 Pseudo R2 = 0,1142          
Fonte: Estimativas do Autor a partir dos Microdados da Covest 2009 
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Tabela A2 – Amostra do Formato do Banco de Dados Adaptado Para o Logit Condicional 

id alt grupo1 grupo2 grupo4 grupo5 grupo6 grupo7 grupo8 grupo9 rendimento_pe choice idade … 

1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3279,87 0 18  

1 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4225,13 0 18  

1 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2913,28 0 18  

1 4 0 0 1 0 0 0 0 0 1877,65 0 18  

1 5 0 0 0 1 0 0 0 0 1047,99 0 18  

1 6 0 0 0 0 1 0 0 0 4497,63 0 18  

1 7 0 0 0 0 0 1 0 0 1700,00 0 18  

1 8 0 0 0 0 0 0 1 0 3006,64 0 18  

1 9 0 0 0 0 0 0 0 1 795,63 1 18  

2 1 1 0 0 0 0 0 0 0 3279,87 0 22  

2 2 0 1 0 0 0 0 0 0 4225,13 0 22  

2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 2913,28 0 22   

Fonte: Elaboração do Autor 
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Tabela A3 -  Coeficientes: Logit  Multinomial, Logit  Condicional e Mixed Logit 

Tecnologia e Ciências Naturais Engenharias e Arquitetura Saúde Licenciaturas Direito Sociais Sociais Aplicadas Comunicação e Artes variavel 
explicativa 

LM LC Mixed LM LC Mixed LM LC Mixed LM LC Mixed LM LC Mixed LM LC Mixed LM LC Mixed LM LC Mixed 

Rendimento - 0,00002 0,00021 - 0,00002 0,00021 - 0,00002 0,00021 - 0,00002 0,00021 - 0,00002 0,00021 - 0,00002 0,00021 - 0,00002 0,00021 - 0,00002 0,00021 

idade 
-

0,0015 - -0,0160 
-

0,0195 - 
-

0,0493 

-

0,0060 - 
-

0,0240 0,0380 - 0,0115 0,0140 - 0,0293 0,0196 - 0,0332 0,0260 - 0,0051 0,0080 - 0,0132 

genero 
-

1,7923 - 
-

1,8095 

-

1,2548 - 
-

1,2828 0,6926 - 0,6669 

-

0,2988 - 
-

0,3460 

-

0,4310 - 
-

0,4064 

-

0,8684 - 
-

0,8441 

-

0,3478 - 
-

0,3782 

-

0,3375 - 
-

0,3275 

branca 
-

0,0828 - -0,0866 
-

0,1017 - 
-

0,1081 

-

0,0457 - -0,0505 
-

0,0927 - 
-

0,1027 

-

0,0758 - -0,0712 
-

0,1331 - 
-

0,1269 

-

0,0620 - -0,0690 0,0427 - 0,0457 

no_filhos 0,0520 - -0,1817 
-

0,1254 - 
-

0,5566 

-
0,0150 - -0,2916 0,2924 - -0,1418 

-

0,5047 - -0,2778 0,0567 - 0,3133 0,3956 - 0,0532 0,1893 - 0,2885 

w1 0,0530 - -0,0155 0,3152 - 0,1608 0,1113 - 0,0411 0,0553 - -0,0766 
-

0,1151 - 0,0401 
-

0,0426 - 0,1164 0,2747 - 0,1647 
-

0,0259 - 0,0193 

w2 
-

0,1694 - -0,2333 0,2940 - 0,1479 
-

0,0865 - -0,1522 
-

0,3322 - 
-

0,4556 

-

0,1061 - 0,0384 
-

0,3123 - -0,1611 0,0524 - -0,0510 
-

0,3149 - -0,2742 

w3 
-

0,3282 - 
-

0,3909 0,2048 - 0,0615 
-

0,1909 - -0,2538 
-

0,5440 - 
-

0,6616 0,0737 - 0,2150 
-

0,4227 - -0,2745 
-

0,0898 - -0,1897 
-

0,3334 - -0,2924 

w4 
-

0,3903 - 
-

0,4517 0,1967 - 0,0562 
-

0,3969 - 
-

0,4581 

-

0,8453 - 
-

0,9592 

-
0,0072 - 0,1295 

-

0,4605 - -0,3147 
-

0,2352 - -0,3325 
-

0,5894 - 
-

0,5497 

w5 
-

0,6198 - 
-

0,6791 0,0992 - -0,0374 
-

0,6479 - 
-

0,7064 

-

0,9518 - 
-

1,0607 0,0734 - 0,2077 
-

0,6058 - 
-

0,4640 

-

0,3576 - 
-

0,4519 

-

0,6412 - 
-

0,6019 

w6 
-

0,8359 - 
-

0,8926 0,1140 - -0,0191 
-

1,0295 - 
-

1,0867 

-

1,2301 - 
-

1,3272 0,1678 - 0,2965 
-

0,7856 - 
-

0,6565 

-

0,3401 - 
-

0,4291 

-

0,9171 - 
-

0,8820 

resid 0,1813 - 0,1744 0,0922 - 0,0811 0,1440 - 0,1353 0,0915 - 0,0670 0,1188 - 0,1316 0,1501 - 0,1718 0,0726 - 0,0596 0,1281 - 0,1346 

pai_trab 
-

0,1170 - -0,1335 
-

0,0872 - -0,1171 
-

0,0995 - -0,1194 
-

0,1355 - 
-

0,1779 

-

0,1505 - -0,1215 
-

0,2465 - 
-

0,2164 

-
0,0270 - -0,0569 

-

0,1740 - 
-

0,1633 

mae_trab 
-

0,0860 - -0,0954 
-

0,0571 - -0,0741 0,0234 - 0,0121 
-

0,0046 - -0,0316 
-

0,0607 - -0,0426 
-

0,0666 - -0,0447 
-

0,0681 - -0,0858 
-

0,0878 - -0,0803 

pai_edu1 0,1962 - 0,1880 0,1577 - 0,1391 0,1617 - 0,1538 0,0434 - 0,0335 0,1049 - 0,1256 0,0555 - 0,0724 0,0761 - 0,0654 0,1812 - 0,1856 

mae_edu1 0,1797 - 0,1555 0,0442 - -0,0007 0,0619 - 0,0362 
-

0,0691 - -0,1092 
-

0,1539 - -0,1155 
-

0,0108 - 0,0328 
-

0,0923 - -0,1230 
-

0,1398 - -0,1312 

pai_edu2 0,1876 - 0,1805 0,2157 - 0,1996 0,0622 - 0,0549 
-

0,0575 - -0,0677 0,0534 - 0,0714 0,0918 - 0,1059 0,0166 - 0,0067 0,1133 - 0,1189 

mae_edu2 
-

0,0069 - -0,0331 
-

0,0379 - -0,0866 
-

0,0278 - -0,0566 
-

0,2578 - 
-

0,3055 

-
0,2023 - -0,1578 

-

0,2382 - -0,1920 
-

0,2554 - 
-

0,2903 

-
0,2286 - 

-

0,2160 

pai_edu3 
-

0,0680 - -0,0754 0,0258 - 0,0103 
-

0,1521 - -0,1593 
-

0,2898 - 
-

0,3022 0,0541 - 0,0700 
-

0,1551 - -0,1410 
-

0,1783 - 
-

0,1881 0,0152 - 0,0204 

mae_edu3 
-

0,0651 - -0,0915 
-

0,1546 - -0,2025 
-

0,3174 - 
-

0,3452 

-

0,5550 - 
-

0,6024 

-
0,2199 - -0,1780 

-
0,2405 - -0,1945 

-

0,5816 - 
-

0,6153 

-

0,4715 - 
-

0,4602 

pai_ocup1 
-

0,2278 - 
-

0,2293 

-

0,2019 - 
-

0,2029 

-

0,2763 - 
-

0,2757 

-

0,3305 - 
-

0,3398 0,0559 - 0,0607 
-

0,2012 - -0,1891 
-

0,2754 - 
-

0,2781 

-

0,2454 - 
-

0,2424 

pai_ocup2 0,0959 - 0,0952 0,1794 - 0,1784 
-

0,1761 - -0,1765 
-

0,3805 - 
-

0,3839 

-
0,0041 - -0,0016 

-
0,0274 - -0,0255 0,5623 - 0,5602 0,1647 - 0,1648 

pai_ocup3 0,1087 - 0,1099 0,0935 - 0,0954 0,2035 - 0,2057 0,0934 - 0,0989 0,3084 - 0,3090 0,3063 - 0,3063 

-
0,0502 - -0,0477 

-
0,0066 - -0,0078 

pai_ocup4 0,3797 - 0,3811 0,3221 - 0,3231 0,2221 - 0,2242 0,1538 - 0,1579 

-

0,0323 - -0,0326 0,1798 - 0,1814 0,2145 - 0,2165 0,2899 - 0,2910 

pai_ocup5 
-

0,0837 - -0,0877 
-

0,0803 - -0,0882 
-

0,1235 - -0,1271 
-

0,3320 - 
-

0,3429 

-
0,1393 - -0,1299 

-
0,0324 - -0,0177 

-
0,0623 - -0,0690 

-
0,1219 - -0,1172 

fund1 0,2313 - 0,2230 0,4161 - 0,3953 0,1257 - 0,1166 0,0096 - -0,0044 0,2519 - 0,2733 

-
0,1128 - -0,0982 0,1913 - 0,1782 0,2844 - 0,2925 

fund2 0,2094 - 0,1985 0,3756 - 0,3514 0,1075 - 0,0952 
-

0,0068 - -0,0257 0,1759 - 0,2009 
-

0,0243 - -0,0037 0,1669 - 0,1508 0,2137 - 0,2228 

med1 
-

0,2812 - 
-

0,2878 

-

0,2118 - 
-

0,2235 0,0392 - 0,0317 
-

0,3417 - 
-

0,3513 

-

0,1691 - -0,1678 0,0011 - 0,0058 
-

0,0229 - -0,0314 
-

0,0857 - -0,0834 

med2 
-

0,0954 - -0,1008 0,1128 - 0,1045 0,0802 - 0,0718 
-

0,1452 - -0,1577 
-

0,0745 - -0,0709 0,1858 - 0,1904 0,0009 - -0,0075 0,1720 - 0,1744 

tentativa1 0,8441 - 0,7575 0,8057 - 0,6146 0,7144 - 0,6040 0,7324 - 0,5213 0,8071 - 0,9494 0,7210 - 0,8655 0,8517 - 0,7015 1,0836 - 1,1628 

tentativa2 0,8637 - 0,7922 0,9063 - 0,7445 0,7961 - 0,7038 1,0059 - 0,8210 0,5763 - 0,7037 0,7884 - 0,9198 1,0622 - 0,9336 1,0769 - 1,1500 

tentativa3 0,6772 - 0,6186 0,6717 - 0,5374 0,5633 - 0,4877 0,8706 - 0,7132 0,3527 - 0,4666 0,5959 - 0,7105 0,8493 - 0,7409 0,6309 - 0,6967 

no_superior 
-

0,3447 - 
-

0,4041 

-
0,0126 - -0,1207 

-
0,1418 - -0,2201 

-
0,0427 - 

-

0,2195 

-

0,3181 - 
-

0,2447 

-

0,4291 - 
-

0,3589 

-

0,2641 - 
-

0,3651 

-

0,3101 - 
-

0,2886 

no_cursinho 0,6593 - 0,6430 0,5357 - 0,5065 0,3172 - 0,2970 0,4669 - 0,4151 0,3537 - 0,3833 0,4315 - 0,4763 0,4994 - 0,4693 0,4622 - 0,4765 

lingua 
-

0,0299 - -0,0349 
-

0,2118 - 
-

0,2197 

-

0,2478 - 
-

0,2531 

-

0,2409 - 
-

0,2497 0,0036 - 0,0087 0,0876 - 0,0930 
-

0,3552 - 
-

0,3610 0,0226 - 0,0240 

no_trab 
-

0,4762 - 
-

0,5090 

-

0,3433 - 
-

0,4027 

-
0,0766 - -0,1189 

-

0,4020 - 
-

0,4676 

-

0,4592 - 
-

0,4242 

-

0,3744 - 
-

0,3363 

-

0,9069 - 
-

0,9516 

-

0,5587 - 
-

0,5493 
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escolha1 0,7424 - 0,6933 0,7642 - 0,6724 0,2954 - 0,2345 

-

0,1162 - 

-

0,2420 0,5655 - 0,6711 

-

0,7654 - 

-

0,7129 0,9248 - 0,8333 

-

0,1103 - -0,0786 

escolha2 

-

0,5653 - 

-

0,6152 0,0214 - -0,0696 0,0518 - -0,0102 

-

0,5989 - 

-

0,7281 0,5286 - 0,6329 

-

0,9491 - 

-

0,8946 

-

0,1620 - -0,2547 

-

0,3818 - 

-

0,3488 

escolha3 1,3806 - 1,3292 0,6721 - 0,5713 1,4075 - 1,3411 2,0192 - 1,8833 

-

1,1745 - -1,0600 1,6178 - 1,6801 1,8715 - 1,7738 1,3012 - 1,3376 

escolha4 

-

0,2664 - 

-

0,3112 

-

0,1212 - 

-

0,2054 

-

0,2415 - 

-

0,2966 

-

0,6060 - 

-

0,7187 

-

0,2620 - -0,1668 

-

0,8433 - 

-

0,8017 

-

0,5601 - 

-

0,6430 

-

0,3013 - 

-

0,2724 

escolha5 

-

0,5853 - 

-

0,6330 

-

0,0430 - -0,1310 

-

0,2118 - -0,2731 

-

0,5480 - 

-

0,6761 

-

0,0324 - 0,0646 

-

1,2149 - 

-

1,1665 0,1294 - 0,0416 

-

1,6830 - 

-

1,6481 

escolha6 0,3512 - 0,3047 0,2576 - 0,1693 0,1449 - 0,0863 

-

0,3989 - 

-

0,5183 0,1271 - 0,2256 

-

0,6633 - 

-

0,6158 

-

0,0659 - -0,1528 

-

0,6491 - 

-

0,6204 

ativ1 0,0213 - 0,0167 0,0422 - 0,0356 

-

0,1293 - -0,1335 1,0973 - 1,0695 0,2770 - 0,2858 0,7454 - 0,7617 0,1109 - 0,1037 1,4074 - 1,4148 

ativ2 

-

0,0964 - -0,1044 

-

0,2267 - 

-

0,2399 0,0113 - 0,0029 0,2794 - 0,2444 

-

0,1136 - -0,0966 

-

0,1082 - -0,0789 

-

0,0462 - -0,0618 

-

0,2523 - 

-

0,2421 

ativ3 

-

0,0309 - -0,0482 

-

0,2677 - -0,2975 

-

0,0737 - -0,0915 0,0730 - 0,0109 0,4265 - 0,4605 0,2847 - 0,3317 

-

0,1660 - -0,1985 

-

0,1493 - -0,1336 

ativ4 

-

0,2001 - -0,2136 

-

0,1644 - -0,1905 

-

0,3622 - -0,3772 0,1694 - 0,1416 0,7118 - 0,7323 1,1374 - 1,1656 

-

0,0022 - -0,0183 

-

0,3090 - -0,2961 

ativ5 0,0843 - 0,0748 0,3489 - 0,3318 0,2606 - 0,2467 0,8770 - 0,8305 0,1969 - 0,2168 0,0346 - 0,0649 0,4048 - 0,3840 0,0739 - 0,0863 

religiao1 0,8787 - 0,8625 0,4179 - 0,3941 0,8056 - 0,7866 1,2440 - 1,2113 0,7910 - 0,8103 1,1258 - 1,1418 0,0653 - 0,0411 1,0523 - 1,0536 

religiao2 

-

0,0913 - -0,0986 

-

0,0187 - -0,0305 

-

0,1585 - 

-

0,1663 

-

0,0066 - -0,0285 0,0321 - 0,0480 

-

0,0354 - -0,0099 

-

0,1647 - 

-

0,1774 

-

0,0332 - -0,0259 

religiao3 

-

1,4295 - -1,4202 0,7558 - 0,7769 

-

0,2830 - -0,2750 

-

1,3352 - -1,3178 

-

0,4700 - -0,4838 0,8682 - 0,8521 

-

0,3134 - -0,2966 0,3240 - 0,3189 

religiao4 0,4124 - 0,4048 0,0854 - 0,0743 0,0080 - -0,0006 0,3681 - 0,3430 0,1304 - 0,1457 0,6733 - 0,6952 0,1403 - 0,1251 0,5557 - 0,5622 

internet 0,3643 - 0,3651 0,1563 - 0,1576 

-

0,0427 - -0,0423 

-

0,0467 - -0,0466 0,1256 - 0,1246 0,0403 - 0,0383 0,0348 - 0,0349 0,1726 - 0,1730 

capital 0,3612 - 0,3505 0,0934 - 0,0777 

-

0,0638 - -0,0739 0,3160 - 0,2793 0,3357 - 0,3695 0,8585 - 0,9411 0,2795 - 0,2601 

-

0,0806 - -0,0719 

enem 

-

0,0060 - 

-

0,0063 

-

0,0015 - 

-

0,0020 

-

0,0083 - 

-

0,0087 

-

0,0122 - 

-

0,0131 

-

0,0018 - -0,0013 

-

0,0107 - 

-

0,0101 

-

0,0066 - 

-

0,0071 

-

0,0090 - 

-

0,0088 

Fonte: Estimativas do Autor a partir dos Microdados da Covest 2009 

Obs1: LM = Logit Multinomial, LC = Logit Condicional e ML = Mixed Logit 

Obs2: Os valores em negrito são significantes ao nível de 5%. 

 


