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RESUMO 

 

Nesta tese estimaram-se os efeitos da pós-graduação stricto sensu sobre os rendimentos de seus 

egressos no Brasil a partir de uma base de dados com 433.000 egressos e mais de doze milhões 

controles titulados na graduação. Foram encontrados efeitos significantes de aproximadamente 

17,7% para o doutorado, 13,0% para o mestrado acadêmico e 9,0% para o mestrado 

profissional. Os modelos de sorting foram suportados pelos resultados empíricos mais do que 

a teoria de capital humano. Contrariamente a ambas as perspectivas teóricas, a qualidade dos 

cursos não teve efeitos sobre a remuneração. A existência de um efeito do diploma em si, 

associado à regulamentação do ensino superior foi testada, porém não foi confirmada pelos 

resultados empíricos.  

 

 

  



 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation estimated the effects of a graduate degree on wages in Brazil with a database 

of 432.000 graduate degree holders and more than twelve million undergraduates that 

composed the control group. Significant effects were estimated ranging from 17.7% for the 

PhD to 13,0% for the Academic Master and 9,0% for the Professional Master. Sorting models 

were supported by the empirical results more than the predictions of human capital theory. 

Contrary to the expectations of both theoretical approaches, there was no effect of the quality 

of the courses on wages. The existence of a pure diploma effect, that would be associated to the 

regulation of higher education in Brazil was not confirmed by the empirical results. 
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1. INTRODUÇÃO  

Os efeitos da educação sobre a remuneração e, em especial, a estimação dos diferenciais 

de rendimentos associados à escolaridade, têm sido abordados em uma miríade de estudos 

empíricos realizados nas últimas décadas (para revisões ver Card, 1999; Hout, 2012). Enquanto 

os níveis de educação primária, secundária e graduação são extensivamente considerados nestes 

estudos, a pós-graduação tem recebido uma atenção muito mais restrita e recente (Altonji, 

Arcidiacono, & Maurel, 2015; Lindley & Machin, 2011; Mertens & Röbken, 2013; Paolo & 

Mañé, 2014). Mesmo questões fundamentais sobre a magnitude dos diferenciais de rendimentos 

ainda encontram-se pouco exploradas quando se trata de egressos de cursos de nível superior à 

graduação. 

Enquanto a existência de retornos positivos à educação tem sido constantemente 

observada nos estudos empíricos em todos os níveis de escolaridade, inclusive a pós-graduação 

(Hussey, 2012; Mertens & Röbken, 2013), a questão sobre quais os mecanismos causais 

subjacentes a estes retornos e a intensidade de cada um deles ainda está em debate na literatura. 

As teorias do capital humano (Becker, 1962) e de sorting (Arrow, 1973; Lang & Kropp, 1986; 

Stiglitz, 1975; Weiss, 1995) têm se colocado como as explicações predominantes.  

Segundo a teoria do capital humano, a educação permite aos trabalhadores incrementar 

sua produtividade. Este incremento, por sua vez, é reconhecido pelos empregadores, implicando 

aumentos na remuneração. Uma premissa fundamental desta teoria é a informação completa, 

de maneira que os empregadores possam observar a produtividade dos trabalhadores.  

Em um mundo de informação imperfeita, no entanto, a escolaridade pode ter outro 

papel. Para completar um dado nível de escolaridade, os trabalhadores necessitam de um 

conjunto de habilidades (como certa capacidade de raciocínio lógico) e traços de personalidade 

(como a persistência). Desta forma, os graduados tendem a ser distintos dos não-graduados 

nestas características que, por sua vez, podem estar associadas à produtividade. Assim, os 

empregadores observam a escolaridade e a interpretam como um sinal destas características 

não-observadas. Nesta abordagem, apresentada pelo modelo de sorting, não é necessário que a 

escolaridade aumente a produtividade dos trabalhadores para que haja um incremento dos seus 

rendimentos. As instituições de ensino (como universidades, por exemplo) realizariam o papel 

de triar os candidatos (no processo seletivo para admissão de alunos e durante o curso, 

selecionando aqueles que de fato se graduarão) e os empregadores remunerariam este sinal de 

produtividade na contratação dos trabalhadores. 

Um grande número de estudos empíricos tem buscado testar estes mecanismos, 

encontrando evidências da atuação de ambos (Dobbs, Sun, & Roberts, 2008; Hussey, 2012; 
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Kroch & Sjoblom, 1994; Lang, 2016). Entre as principais predições empíricas que permitem 

diferenciar os dois mecanismos se destacam a existência de efeito-diploma (sheepskin effect) 

(Jaeger & Page, 1996) e efeitos heterogêneos da escolaridade sobre os rendimentos como 

função da experiência do trabalhador. O efeito-diploma refere-se a uma não-linearidade na 

relação entre anos de escolaridade e rendimentos, com um efeito adicional no ano em que um 

nível de escolaridade (primária, secundária, terciária ou pós-graduação) é completada. 

Enquanto o ano da titulação não tem qualquer papel especial na teoria do capital humano, para 

o modelo de sorting, obter um diploma seria um sinal mais relevante para os empregadores do 

que o simples aumento do número de anos de escolaridade durante um curso (Weiss, 1995). 

Assim, a existência do efeito-diploma – que tem recebido forte apoio empírico (Crespo & Reis, 

2009; Hungerford & Solon, 1987; Jaeger & Page, 1996; Mora, 2003) -  é tomada como uma 

evidência de efeitos de sorting.  

Adicionalmente, o modelo de sorting prevê que, com o incremento da experiência do 

trabalhador no mercado de trabalho e com a informação sobre sua produtividade trazida por 

esta experiência, o papel da escolaridade como sinalização de produtividade deveria tornar-se 

menos relevante. Em termos empíricos, a interação entre experiência e escolaridade deveria ter 

um sinal negativo nos modelos preditivos de rendimentos, o que tem sido também confirmado 

em diversos estudos (Altonji & Pierret, 2001; Farber & Gibbons, 1996; Hussey, 2012).  

Além destes mecanismos, uma particularidade contextual do mercado de trabalho 

brasileiro - a regulamentação do ensino superior - pode gerar outro motivo para o incremento 

da remuneração associada à titulação na pós-graduação. O Brasil apresenta um sistema de 

educação superior fortemente regulamentado. Por um lado, conta com um sistema público de 

regulamentação e acompanhamento dos programas de pós-graduação, gerenciado pela CAPES 

(Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ensino Superior) que acompanha um sistema 

de avaliação de todos os programas brasileiros de mestrado acadêmico, mestrado profissional 

e doutorado. Este sistema estabelece um conjunto de indicadores que são controlados 

periodicamente e geram a permissão do programa para operar, assim como uma avaliação de 

sua qualidade. Por outro lado, os cursos de graduação (grandes empregadores de mestres e 

doutores no Brasil) são também regulamentados pelo Ministério da Educação e são avaliados 

por um sistema gerenciado pelo INEP (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais  

Anísio Teixeira). Os critérios de avaliação incorporam explicitamente a proporção de mestres 

e doutores no corpo docente das instituições de ensino superior. Vale ressaltar que apenas o 

nível (mestrado ou doutorado) é considerado no critério de avaliação, sem qualquer referência 

específica à qualidade do curso em que o docente se titulou.  
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Esta regulamentação pode gerar um valor da pós-graduação derivado unicamente do 

diploma em si. Desta perspectiva, mantendo as demais variáveis constantes, um professor com 

doutorado ou mestrado traz um valor maior à universidade do que outro com a mesma 

produtividade, qualidade de aulas ou comprometimento com a instituição, mas que não possua 

o diploma. A titulação seria então, em parte, valorizada (e remunerada) pelas instituições de 

ensino superior independentemente de seu valor como sinal de produtividade ou de capital 

humano incorporado. Desta maneira, o valor do diploma como meio de satisfazer os critérios 

de avaliação da regulamentação seria um mecanismo adicional da relação entre escolaridade e 

rendimentos, que tem recebido escassa atenção na literatura.  

Neste contexto, a presente tese tem como objetivo estimar os efeitos da pós-graduação 

sobre os rendimentos dos seus egressos no Brasil e explorar a ocorrência dos três possíveis 

mecanismos causais anteriormente descritos. 

 Para atingir este objetivo, lança-se mão de uma base de dados única que relaciona  

informações de empregados, empregadores e instituições de ensino superior. Os dados de 

empregados e empregadores - entre 2002 e 2013 - foram obtidos a partir da RAIS-MTE 

(Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e Emprego), que registra 

individual e nominalmente todos os vínculos empregatícios do país. A lista de egressos de 

programas de pós-graduação stricto sensu (doutorado, mestrado acadêmico e mestrado 

profissional, em nove grandes áreas) titulados entre 1998 e 2012 foi obtida a partir dos relatórios 

anuais fornecidos pelas instituições de ensino superior para a CAPES (Comissão de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior). A base de dados completa inclui informações 

de aproximadamente 433 mil egressos da pós-graduação e 12,8 milhões de trabalhadores 

titulados apenas na graduação, que foram utilizados como grupos de controle. Técnicas de 

pareamento em mais de 10 diferentes variáveis (demográficas e de atuação profissional) no ano 

de entrada no programa foram utilizadas para controlar a seleção em variáveis observáveis. Os 

retornos da pós-graduação sobre os rendimentos foram estimados por meio de um modelo de  

diferenças em diferenças na amostra pareada. 

Este estudo traz cinco contribuições principais à literatura sobre educação e 

rendimentos. 

Primeiro, estima os efeitos da pós-graduação sobre os rendimentos de seus egressos, 

abordando um nível de escolaridade que tem recebido escassa atenção nos estudos que tratam 

de educação e rendimentos. A escassez de estudos é mais marcante quando se consideram 

diferentes contextos nacionais. Em países em desenvolvimento, com maiores restrições na 

disponibilidade de mão de obra qualificada, a colocação profissional dos pós-graduados é ainda 
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mais crítica - em especial pelo papel destes na produção de conhecimento e desenvolvimento 

econômico (Stephan, Sumell, Black, & Adams, 2004). Estudos sobre a escolaridade e mercado 

de trabalho são menos comuns nos países em desenvolvimento, não apenas no que se refere à 

pós-graduação, mas mesmo em questões mais amplamente discutidas na literatura como a 

evolução dos diferenciais de rendimentos associados à escolaridade ao longo do tempo para 

qualificações anteriores à pós-graduação (Manacorda, Sánchez-Páramo, & Schady, 2010; 

Pecora & Menezes-Filho, 2014). 

Segundo, explora empiricamente um possível mecanismo causal dos efeitos da 

escolaridade sobre os rendimentos em ambientes regulamentados, que tem sido abordado de 

maneira limitada na literatura. Os efeitos derivados deste mecanismo podem se confundir com 

consequências da observação da produtividade pelos empregadores ou da sinalização. Além da 

diferenciação de natureza teórica, o mecanismo associado à regulamentação leva a distintas 

implicações práticas, tanto para os trabalhadores que buscam incrementar sua educação quanto  

para os policy-makers que desenvolvem políticas públicas relacionadas à educação.  

A terceira contribuição está relacionada à abrangência da amostra analisada. Este 

trabalho estima os efeitos da educação sobre a remuneração para programas de pós-graduação  

stricto sensu em diferentes níveis e modalidades (doutorado, mestrado profissional e mestrado 

acadêmico), assim como em variadas áreas do conhecimento. Enquanto os estudos existentes 

na pós-graduação concentram-se na comparação entre MBAs (Arcidiacono, Cooley, & Hussey, 

2008), o presente trabalho analisa programas em diversas áreas. Mais além, é o primeiro 

trabalho a analisar conjuntamente três diferentes tipos de programas – mestrados profissionais, 

mestrados acadêmicos e doutorado. Finalmente, ao contrário da maior parte dos estudos que 

consideram dados de corte transversal ou modelos com efeitos fixos sem grupos de controle 

(Brewer, Eide, & Ehrenberg, 1999; Light & McGee, 2015), o presente trabalho considera um 

amplo grupo de controle de egressos da graduação. Esta diversidade de áreas e tipos de 

programa permite uma visão mais abrangente dos efeitos da pós-graduação sobre o rendimento 

dos egressos.  

A quarta contribuição esta associada à mensuração das variáveis de interesse. No que se 

refere aos rendimentos, enquanto os estudos existentes sobre a pós-graduação baseiam-se em 

dados de renda  auto-reportados em levantamentos amostrais (Crespo & Reis, 2009; Gomez-

Castellanos & Psacharopoulos, 1990; Mora, 2003), o presente estudo utiliza dados censitários 

e oficiais da RAIS-MTE (Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do Trabalho e 

Emprego) que inclui informações detalhadas (inclusive a remuneração) para todos os vínculos 

empregatícios oficiais do país. Outro ponto que recebeu especial atenção foi a mensuração da 



5 
 

qualidade dos cursos. Quando se pretende avaliar os seus efeitos, os resultados obtidos na 

literatura existente, tanto na graduação quanto na pós-graduação, são limitados pela medida de 

qualidade utilizada (Black & Smith, 2006) - frequentemente rankings das instituições de ensino 

e não dos cursos específicos. Neste estudo consideram-se três diferentes medidas de qualidade 

que variam em termos de unidade de análise (instituição de ensino superior versus curso 

específico) e origem dos dados (avaliações oficiais da CAPES versus rankings publicados na 

mídia).  

A quinta contribuição está relacionada à estratégia de identificação dos efeitos causais 

da educação na remuneração dos egressos. Os estudos acerca dos diferenciais de rendimentos 

associados à educação enfrentam um sério problema de seleção – os indivíduos que obtêm 

níveis maiores de escolaridade diferem dos demais em diversas variáveis que também afetam 

o seu desempenho no mercado de trabalho (Card, 2001). Variadas abordagens metodológicas 

têm sido utilizadas para tornar a inferência causal mais robusta, entre as quais variáveis 

instrumentais (Angrist & Keueger, 1991), estudos com gêmeos ou casos especiais de processos 

de seleção aleatória como o das escolas de medicina da Holanda (Ketel, Leuven, Oostereck, & 

van der Klaauw, 2015). Para estudos sobre a pós-graduação, novas possibilidades 

metodológicas tornam-se plausíveis. Ao contrário do que ocorre nos estudos sobre a graduação 

e níveis menores de escolaridade, os alunos de pós-graduação frequentemente possuem 

experiência profissional prévia à entrada no programa. Este fato, aliado à disponibilidade de 

uma base de dados longitudinal, permite estimar o efeito da qualificação com base na evolução 

da remuneração individual antes e depois da titulação, o que possibilita controlar o efeito de 

heterogeneidade em variáveis não-observáveis que não se alteram ao longo do tempo. Esta 

abordagem mostra-se mais robusta que a empregada por outros estudos existentes acerca dos 

efeitos da escolaridade sobre os rendimentos no que se refere a mitigar os problemas de seleção. 

 Esta tese estrutura-se em quatro capítulos, além desta introdução. No primeiro capítulo 

discutem-se os resultados existentes sobre a relação entre educação e rendimentos, assim como 

os mecanismos causais associados a eles. O segundo capítulo detalha as bases de dados 

utilizadas e a estratégia de identificação adotada. No terceiro capítulo apresentam-se os 

resultados da estimação dos modelos e, no quarto capítulo, estes resultados são discutidos frente 

à literatura. Finalmente, a seção de considerações finais apresenta as conclusões, limitações e 

sugestões para estudos futuros. 
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2. REVISÃO DE LITERATURA 

As evidências empíricas existentes apontam para uma clara correlação positiva entre 

educação e rendimentos, que tem sido confirmada em diferentes contextos nacionais e níveis 

educacionais (García-Suaza, Guataquí, Guerra, & Maldonado, 2009; Hout, 2012; 

Psacharopoulos, 1994; Resende & Wyllie, 2006). Há, no entanto, divergências quanto aos 

potenciais mecanismos causais subjacentes a esta relação. Com vistas a compreender tais 

mecanismos a presente revisão de literatura tem por objetivo analisar os aspectos teóricos e 

metodológicos considerados no estágio atual da literatura sobre o tema. Em um primeiro 

momento, serão exploradas duas abordagens centrais, a teoria do capital humano (TCH) 

(Becker, 1962) e os modelos relacionados à sinalização (Arrow, 1973; Spence, 1973), screening 

(Layard & Psacharopoulos, 1974; Psacharopoulos, 1979; Stiglitz, 1975) e sorting (Weiss, 

1995). Em seguida, os possíveis efeitos da regulamentação no mercado de trabalho da docência 

são discutidos. 

2.1. Teoria do Capital Humano 

A Teoria do Capital Humano (TCH) estabelece a educação1 como geradora de 

competências e habilidades valorizadas pelo mercado de trabalho pois implicam um aumento 

na produtividade individual do trabalhador (Becker, 1962). O mecanismo causal proposto pela 

TCH considera que o incremento da escolaridade do trabalhador aumenta a sua produtividade, 

aumento este observado pelo empregador e consequentemente remunerado. Vale ressaltar que 

é fundamental para a TCH que a produtividade seja observada. A TCH parte da premissa que 

os mercados são perfeitamente competitivos e que a informação é perfeita, ou seja, 

empregadores e trabalhadores têm toda a informação necessária sobre o mercado de trabalho 

para a tomada de decisão. Isso implica que o empregador tem informação perfeita sobre as 

qualidades do trabalhador e pode observar sua produtividade e, por outro lado, o trabalhador 

tem toda a informação necessária sobre o empregador (Becker, 1962). 

No âmbito da TCH, os retornos privados da educação (representados em termos de 

variação da remuneração recebida pelo trabalhador que aumenta sua escolaridade) têm sido 

mensurados, principalmente, por dois tipos de métodos: os métodos elaborados, baseados no 

perfil de idade-salário dos trabalhadores e os métodos que utilizam a equação de rendimentos 

(Psacharopoulos, 1994).  

                                                 
1 O foco da presente tese recai sobre apenas um dos aspectos do capital humano que é a educação. 
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Os métodos elaborados têm por objetivo central estimar a taxa de retorno do 

investimento em educação. Estes métodos tratam a educação como uma decisão de 

investimento, em que os indivíduos investem em capital humano com base na comparação entre 

os fluxos de retornos e custos de tal decisão (Becker, 1962). Se o valor presente dos retornos 

do investimento em educação superarem os custos envolvidos, os indivíduos têm incentivos 

para continuar investindo em capital humano. Mas, em mercados perfeitamente competitivos o 

valor presente dos retornos se iguala ao valor presente dos custos (Becker, 1962). Diante, disso 

os retornos do investimento em educação na visão da TCH podem ser mensurados por meio do 

cálculo de taxa interna de retorno (TIR) que iguala os fluxos de retornos e custos quando 

trazidos  ao valor presente. 

Os fluxos de benefícios (ou o prêmio pela educação) são mensurados com base na 

comparação entre os rendimentos de trabalhadores com níveis educacionais diferentes, como 

por exemplo, a comparação entre um grupo de titulados na graduação e titulados no ensino 

médio, que servem como grupo de controle. A diferença entre os salários dos dois grupos é 

utilizada no cálculo do prêmio pela educação. Os fluxos de custos podem ser obtidos por meio 

dos rendimentos não recebidos pelos indivíduos enquanto estiverem na escola (custo de 

oportunidade do trabalho), custo médio por aluno, custos com mensalidades, etc. 

(Psacharopoulos, 1994).  

Já os métodos que utilizam a equação de rendimento tem como base fundamental o 

trabalho de Mincer (1974). A equação de rendimentos, também denominada equação 

minceriana, é aplicada usualmente em um modelo de regressão linear, em que a variável 

dependente é o logaritmo da remuneração por hora e as variáveis independentes são os anos de 

escolaridade, a experiência no mercado de trabalho e a experiência ao quadrado (quando a 

informação sobre a experiência não está disponível a idade é frequentemente usada como 

proxy), conforme Eq. 1. Neste modelo, o coeficiente associado aos anos de escolaridade 𝛽1 é 

interpretado como a taxa de retorno privado médio para um ano adicional de educação. 

 

lnW𝑖 = 𝛽0 + 𝛽1𝐴𝑛𝑜𝑠𝐸𝑠𝑐𝑜𝑙𝑎𝑟𝑖𝑑𝑎𝑑𝑒𝑖 + 𝛽2𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖 + 𝛽3𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎2
𝑖

+ 𝜀𝑖 Eq. 1 

 

 Conforme apontam Psacharopoulos & Patrinos (2004), os métodos elaborados são mais 

apropriados para estimar os retornos privados da educação. Os retornos estimados por meio da 

equação minceriana podem ser analisados como a taxa de crescimento dos salários em relação 

à educação, uma medida limitada quando comparada à TIR, que permite levar em consideração 
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informações fundamentais para a tomada de decisão sobre o investimento em educação, como 

os custos envolvidos com a educação. Nesse sentido, os retornos da educação da equação 

minceriana podem ser entendidos como um componente da TIR (García-Suaza et al., 2009; 

Psacharopoulos & Patrinos, 2004). Porém, dificuldades de acesso aos dados necessários para 

os métodos elaborados (todos os custos envolvidos deveriam ser considerados, desde custos 

financeiros até psicológicos) têm feito com que o uso da equação minceriana seja mais 

difundido (Psacharopoulos, 1994).  

Utilizando primordialmente modelos mincerianos, os retornos do investimento em 

educação sobre os rendimentos têm sido alvo constante da atenção de pesquisadores, com uma 

ampla gama de estudos realizados no Brasil e em diversos outros contextos nacionais (para 

revisões de literatura ver Psacharopoulos (1994), Psacharopoulos & Patrinos (2004), Card 

(1999)). Os resultados observados variam segundo dimensões como o grau de desenvolvimento 

econômico dos países e os níveis de escolaridade considerados. 

Uma compilação de estudos que estimaram os retornos da educação por meio da 

equação minceriana em diferentes países (Psacharopoulos, 1994; Psacharopoulos & Patrinos, 

2004) indicou que os países com menor nível de renda per capita apresentam maiores retornos 

da educação quando comparados aos países mais ricos. Além disso, em geral, os retornos 

decrescem com o aumento do nível educacional independentemente do nível de renda do país. 

Por exemplo, o retorno privado da educação para a América Latina e Caribe para indivíduos 

com ensino primário, secundário e superior é de 26,2%, 16,8% e 19,7%, respectivamente. Já 

para os países da OECD, esses valores são de 21,7%, 12,4% e 12,3%, respectivamente 

(Psacharopoulos, 1994).  

No Brasil, diversos estudos buscaram estimar os efeitos da escolaridade sobre a renda 

no que se refere à educação primária, secundária ou terciária, também predominantemente com 

o uso de modelos mincerianos. Griffin & Edwards (1993) usaram a equação minceriana padrão 

para estimar os retornos da educação com base na Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios (PNAD) de 1989. Os retornos dos  ensinos primário, secundário e superior foram, 

respectivamente, 36,6%, 5,1% e 28,2%. Sachsida, Loureiro, & Mendonça (2004), também com 

base na PNAD, analisaram dados de 1992 a 1999. Os resultados indicaram, dependendo da 

especificação do modelo, que os retornos variaram entre 12,9% e 16% para cada ano adicional 

de escolaridade do indivíduo. Com metodologia muito similar à utilizada por Sachsida et al. 

(2004), porém utilizando os bancos de dados da Pesquisa sobre Padrão de Vida (PPV/IBGE) 

realizada entre os anos de 1996 e 1997, Resende & Wyllie (2006) encontraram um efeito médio 

de 14% para cada ano adicional de escolaridade.  
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Recentemente, o estudo de Barbosa Filho & Pessôa (2008) estimou o retorno por meio 

da TIR. Com base nas PNADs entre 1981 e 2004, os resultados indicaram uma taxa de retorno, 

para o ano de 2004, de 24,6% para o ensino primário2, 13,9% para o ensino médio e 13,8% para 

o ensino superior.  

Tanto na literatura nacional quanto internacional, os modelos que analisam a relação 

entre escolaridade e rendimentos utilizando equações mincerianas enfrentam um sério 

problema de endogeneidade pela possibilidade de existência de viés de seleção. Os indivíduos 

que obtêm maiores níveis de escolaridade diferem dos demais em diversas variáveis que 

também afetam o seu desempenho no mercado de trabalho (Card, 2001). O uso quase exclusivo 

de dados de corte transversal nas equações mincerianas torna os resultados ainda mais 

vulneráveis a problemas de endogeneidade.  

Outra crítica relevante aos resultados destes estudos aborda a premissa a interpretação 

efeito associado à escolaridade na equação minceriana como uma estimativa do efeito do nível 

educacional na produtividade. Para que isso seja verdade, os salários devem ser diretamente 

proporcionais à produtividade, o que implica que a premissa de que os mercados são 

perfeitamente competitivos e com informação perfeita deve ser respeitada (Weiss, 1995).  

Além das limitações de natureza metodológica, a literatura atual tem apresentado um 

foco quase que exclusivo sobre a educação primária, secundária e graduação, enquanto a pós-

graduação tem recebido uma atenção muito limitada (Mertens & Röbken, 2013; Paolo & Mañé, 

2014). Mertens & Röbken (2013) se destacam por analisar especificamente os retornos do 

doutorado na Alemanha. Por meio da equação minceriana, os autores encontraram retornos 

positivos que variam de 11% a 27%, dependendo da área de obtenção do doutorado.    

O estudo da pós-graduação, no entanto, apresenta um novo leque de possibilidades 

metodológicas, já que frequentemente mestres e doutores apresentam experiência de trabalho 

prévia à titulação nesse nível, diferentemente do que ocorre no ensino fundamental, médio e 

graduação. Assim, é possível acompanhar os rendimentos do trabalhador ao longo do tempo e 

desta maneira, em um modelo de efeitos fixos, controlar o efeito de variáveis  não observadas 

que não se alteram ao longo do tempo e mitigando o problema de endogeneidade. São raros os 

estudos que adotam esta abordagem, entre os quais se destaca Hussey (2012) que utiliza dados 

de alunos de MBA. 

Em suma, a relação positiva entre o nível educacional e remuneração encontrada em 

estudos empíricos baseados na TCH tem sofrido críticas teóricas e metodológicas. Por um lado, 

                                                 
22 A TIR para a pré-escola foi de 9,8% e para o ensino fundamental foi de 14,8%. 
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as premissas de mercados competitivos e informação completa têm sido contestadas por não 

condizer com a realidade dos diversos mercados de trabalho. Por outro lado, os dados mais 

frequentemente disponíveis não permitem o uso de metodologias mais robustas para tratar o 

viés de seleção que compromete a inferência causal. Diante deste cenário, novas teorias e 

abordagens metodológicas têm surgido para tratar as limitações apresentadas aqui.  

2.2. Modelos de sorting 

A premissa de mercados competitivos com informação completa é discutível, na medida 

em que não encontra suporte no comportamento observado na maioria dos mercados de trabalho 

que se caracterizam pela assimetria de informação na relação entre empregador e trabalhador 

(Layard & Psacharopoulos, 1974; Spence, 1973; Stiglitz, 1975; Weiss, 1995). No momento da 

contratação, mesmo levando em consideração o nível de escolaridade, o empregador não tem 

certeza sobre a capacidade de produção do contratado, nem se ele é a melhor escolha para a 

função a desempenhar.  

A dificuldade em avaliar a produtividade é ainda maior quando se consideram as 

diversas possíveis ocupações do trabalhador (Bauer & Haisken-Denew, 2001). Geralmente, em 

ocupações em que as tarefas são baseadas em esforço físico e o resultado do trabalho é um bem 

tangível ou um serviço, a análise do que foi produzido pelo trabalhador é mais informativa 

sobre suas habilidades e competências do que quando se trata de atividades que exigem mais 

do intelecto, com resultados intangíveis (Fama, 1991). Nesse contexto, pode-se argumentar que 

as atividades exercidas por trabalhadores que escolhem fazer uma pós-graduação, por exemplo, 

se enquadram mais no segundo perfil de trabalhador. É difícil para o empregador determinar, 

por exemplo, a produtividade de um recém doutor que desenvolve pesquisas que produzem 

resultados, em geral, a médio ou longo prazo. Isso se deve à dificuldade em analisar a relação 

entre os inputs (intelecto, esforço) e os outputs desse tipo de trabalhador. Para os trabalhadores 

que exercem atividades relacionadas à gestão ou algum serviço mais técnico essa realidade não 

é diferente (Fama, 1991). Diante disso, pode-se dizer que é mais difícil medir a produtividade 

de indivíduos mais escolarizados por exercerem atividades cujos resultados são intangíveis. 

Para a TCH, a variável fundamental para entender o mecanismo pelo qual existe a 

relação entre escolaridade e rendimento é a produtividade. Se não há informação perfeita sobre 

a produtividade do trabalhador, a explicação do mecanismo para os retornos da educação 

apresentada pela TCH apresenta limitações. O trabalho de Arrow (1973) formulou uma 

explicação alternativa para a relação entre educação (com foco na educação terciária) e 

rendimentos. A teoria da educação como um filtro, desenvolvida pelo autor, estabelece que a 
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universidade tem dois filtros básicos: o processo de seleção dos ingressantes e a titulação no 

curso. No processo de seleção busca aceitar estudantes com maior probabilidade de se 

graduarem, considerando o seu histórico no ensino médio. Durante o curso, permite apenas que 

os estudantes com melhor potencial obtenham o diploma, excluindo aqueles que são reprovados 

nos exames. No modelo do filtro, a graduação trará informações sobre a produtividade do 

trabalhador se existir uma correlação positiva entre a produtividade e a probabilidade de sucesso 

na universidade. Assim, a universidade tem a utilidade de triar e classificar os indivíduos com 

diferentes habilidades (screening), transmitindo informações aos empregadores sobre essa mão 

de obra qualificada, permitindo a alocação dos mais produtivos para cargos com maior 

remuneração (Arrow, 1973). Para essa teoria, a escolaridade é um instrumento de screening 

para os empregadores, na medida em que os empregadores veem na titulação um meio para 

selecionar trabalhadores mais produtivos.  

A diferença fundamental entre a TCH e o screening é que, na última, a educação é útil 

para classificar os trabalhadores mais produtivos, não necessariamente porque a educação os 

tornou mais produtivos, mas sim porque os indivíduos que fazem graduação têm melhores 

habilidades e competências, em comparação ao um indivíduo não graduado. Vale ressaltar que 

essa teoria não contradiz a TCH já que os empregados graduados podem desenvolver 

habilidades durante a graduação que os tornam ainda mais produtivos em comparação a um  

não graduado (Arrow, 1973). 

Enquanto os empregadores consideram a educação ao tomar as decisões de contratação, 

os trabalhadores também buscam sinalizar aos empregadores suas habilidades e competências. 

Spence (1973) em seu modelo de sinalização, também assume que os mercados têm informação 

imperfeita, sugerindo que a contratação é um investimento em um ambiente de incertezas em 

função do tempo necessário para obter informações e aprender sobre a produtividade individual 

do trabalhador. Nesse contexto, os trabalhadores utilizam suas características observáveis 

(como educação, experiência, etc.) para, de alguma maneira, sinalizar sua produtividade para 

os empregadores3. Em um primeiro momento, os trabalhadores avaliam os retornos e os custos 

com educação (custos de sinalização). No momento da contratação, o empregador oferece uma 

remuneração em função do produto marginal esperado para cada combinação de sinais 

observados nos candidatos (Spence, 1973). Em outras palavras, o empregador tem suas crenças 

                                                 
3 O autor distingue os atributos observáveis dos indivíduos como sinais (que podem ser alterados ao longo do 

tempo, como escolaridade, experiência, etc.) ou indicador (que não podem ser alterados, como por exemplo sexo 

e raça). O indivíduo pode investir tempo e dinheiro para alcançar um maior grau de escolaridade, porém tal ação 

geralmente não pode ser realizada quando os atributos são sexo, raça e idade. Nesse sentido, os sinais são os 

atributos que podem ser manipulados e alterados pelos indivíduos ao longo do tempo. 
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quanto à produtividade de um indivíduo com dez anos de escolaridade, por exemplo, e o 

remunera de acordo com elas. O investimento em educação será realizado pelos indivíduos se 

a remuneração oferecida (retorno) compensar os custos envolvidos com educação. Portanto, os 

trabalhadores buscam maximizar as diferenças entre a remuneração recebida e os custos com 

educação (Spence, 1973). 

Nota-se que, para os modelos de screening (Arrow, 1973; Stiglitz, 1975), as empresas 

se movem primeiro, ao estabelecer um nível para o sinal (nível de escolaridade mínimo, por 

exemplo) de que elas necessitam dos candidatos ao trabalho, ao passo que para os modelos de 

sinalização de Spence (1973) e Arrow (1973), os candidatos ao emprego se movem primeiro 

ao escolher o nível de escolaridade que sinalizará seus atributos intrínsecos. Porém, segundo 

Weiss (1995), os conceitos de screening e sinalização estão diretamente relacionados e podem 

ser tratados em um único modelo.  

O modelo de sorting apresentado por Weiss (1995) inclui os conceitos de sinalização e 

screening. Tanto para TCH quanto para o modelo de sorting, a equação de salários pode ser 

entendida como um modelo hedônico relacionando salários com características dos 

trabalhadores e empregadores (Lang & Kropp, 1986). Empregadores comparam a 

produtividade dos trabalhadores com diferentes níveis de educação e os salários que são pagos, 

e selecionam o nível educacional que maximiza seus lucros (screening). Trabalhadores 

analisam os incrementos salariais e os custos associados à educação e escolhem o nível que 

maximiza sua utilidade (sinalização). Para esse modelo, a relação positiva entre habilidade para 

aprender e o tempo de escolaridade escolhido pelos trabalhadores é central para explicar a 

relação entre escolaridade e rendimento (Weiss, 1983; Cho & Kreps, 1987). Alguns indivíduos  

têm traços não observáveis que fazem a escolaridade menos custosa. Weiss (1995) aponta que 

esses traços de alguma maneira estão vinculados a perseverança. Indivíduos com maior 

perseverança são mais propensos a finalizar os estudos. Se a perseverança não é diretamente 

observada pelos empregadores, então a escolaridade irá captar esse traço de personalidade. 

Nesse contexto, a explicação dada pelo modelo de sorting requer apenas que estudantes 

possuam traços não observáveis que reduzem seus custos de escolaridade e que sejam 

valorizados pelos empregadores.  

O modelo de sorting adiciona um elemento à teoria da educação superior como um filtro 

apresentada em Arrow (1973) ao apontar que a escolaridade é correlacionada com as diferenças 

entre os estudantes que estão presentes antes mesmo da escolha sobre a escolaridade ser feita. 

Essas teorias combinadas sugerem que os estudantes, ao decidirem prestar o processo seletivo, 

já têm traços não observáveis que facilitam o aprendizado antes mesmo de ingressar na 
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universidade e os aprovados no processo seletivo e titulados no curso são um grupo ainda mais 

seleto de estudantes, com maior produtividade.  

É fácil notar que o mecanismo pelo qual a educação se relaciona com a remuneração 

dos trabalhadores é diferente do estabelecido pela TCH. O modelo de sorting sugere que o nível 

educacional é correlacionado com diferenças de produtividade associadas a variáveis não-

observadas e que as organizações utilizam o nível de educação para inferir essa produtividade 

não observada. Tendo o conhecimento que as organizações tomam decisões dessa maneira, os 

indivíduos têm incentivos para sinalizar suas habilidades por meio da escolaridade. Este 

mecanismo gera a relação positiva entre nível educacional e remuneração e entre remuneração 

e produtividade (Miller, Mulvey, & Martin, 2004).  

Não se pode perder de vista que a relação entre empregadores e trabalhadores é 

dinâmica. Quando uma contratação é realizada existe uma convergência entre o que foi 

utilizado pelo empregador para triar e classificar os trabalhadores e a sinalização utilizada pelo 

trabalhador. Por um lado, a contratação foi realizada na expectativa de maximização da 

produtividade marginal do empregador e, por outro lado, se espera que os salários oferecidos 

compensaram os custos de sinalização dos trabalhadores. Porém, com o passar do tempo o 

empregador pode ajustar as expectativas de produtividade para cada nível de sinal utilizado 

pelo trabalhador com base na avaliação objetiva do que foi produzido ao longo do tempo. Em 

decorrência, os salários oferecidos podem ser alterados para próximos entrantes no mercado de 

trabalho (Spence, 1973). O equilíbrio ocorre quando o conjunto de crenças dos empregadores 

com relação  à remuneração ofertada, a sinalização por parte dos candidatos aos empregos e os 

novos dados do mercado são consistentes com as crenças iniciais (Spence, 1973).  A dinâmica 

pode ser resumida no fluxo abaixo: 

 
Fonte: traduzido de Spence (1973, p. 359) 

Probabilidade 
condicional das crenças 

dos empregadores

Contratação, observação 
da relação entre o 

produto marginal e os 
sinais

Custos de sinalização

Decisões de sinalização 
dos candidatos aos 

empregos; Maximização 
dos retornos líquidos dos 

custos de sinalização

Remuneração oferecida 
como uma função dos 

sinais
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Diversas estratégias têm sido conduzidas na tentativa de testar as hipóteses do modelo 

de sorting. O crescente interesse em testar tal hipótese reside nas consequências para a política 

educacional em termos de retornos privados e públicos da educação. Segundo Layard & 

Psacharopoulos (1974) se a hipótese de screening for comprovada em um mercado de trabalho 

“os diferenciais de remuneração associados com a educação não se refletem principalmente em 

incrementos na capacidade produtiva individual causada pela educação, mas, ao invés disso, 

empregadores utilizam a educação para identificar diferenças preexistentes nos talentos” (p. 

958, tradução nossa). Nessa situação a educação serve para alocar os trabalhadores nas funções 

corretas, caso em que os retornos privados da educação prevalecem sobre os retornos sociais 

da educação.  

 Os estudos empíricos acerca dos efeitos da escolaridade sobre a remuneração na ótica 

dos modelos de screening podem ser agrupados de acordo com a tentativa de testar duas 

predições apresentadas por Layard & Psacharopoulos (1974), a saber: 1) Os retornos privados 

decorrem da obtenção do título e não apenas dos anos de escolaridade; e 2) Os retornos privados 

da educação decrescem com a experiência.  

 A partir da primeira predição surgiram estudos que tentaram estimar o que é conhecido 

na literatura como sheepskin effect ou efeito-diploma. O efeito-diploma estabelece que os 

salários crescem mais rapidamente com os anos adicionais de educação quando esse ano 

adicional coincide com o ano da obtenção do diploma (Layard & Psacharopoulos, 1974). O 

argumento central é que os empregadores utilizam a informação oferecida pelo diploma para 

inferir a produtividade não observada dos trabalhadores. Em termos de modelagem estatística, 

isto implica que a equação minceriana, por ser uma função linear, não é adequada para estimar 

a relação entre o nível educacional e os rendimentos, devendo ser alterada para captar uma 

relação  não linear.  

 Para estimar o efeito-diploma, diversos estudos (Crespo & Reis, 2009; Hungerford & 

Solon, 1987; Jaeger & Page, 1996) estimaram a equação minceriana incluindo os anos de 

escolaridade e variáveis dummy que indicam o ano da titulação nos ensinos primário, 

secundário, graduação e pós-graduação4, além de controles como experiência, sexo, raça e 

região em uma função linear spline. O objetivo da inclusão das variáveis dummy é captar a  não 

linearidade que pode existir caso o efeito-diploma esteja presente.  

Em uma das principais referências nesta linha de trabalhos, Jaeger & Page (1996) 

utilizaram o banco de dados dos Estados Unidos para os anos de 1991 e 1992 (Current 

                                                 
4 Esta revisão identificou que apenas o trabalho de Jaeger & Page (1996) analisou a pós-graduação. 
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Population Survey) que coletou as informações dos anos de escolaridade e ano da titulação. Por 

meio da estimação de uma regressão spline e incluindo as variáveis tradicionais da equação 

minceriana, os autores compararam os coeficientes estimados dos anos de escolaridade entre 

um modelo somente com a variável anos de escolaridade e outro modelo em que adiciona as 

variáveis dummy de titulação para inferir a existência  do efeito-diploma. Os coeficientes 

estimados do primeiro modelo se referem aos retornos totais da educação, enquanto os 

coeficientes do segundo modelo representam os retornos totais da educação sem o efeito-

diploma. Os resultados encontrados dão suporte  à hipótese do efeito-diploma para a graduação 

e pós-graduação. Especificamente na pós-graduação, o efeito-diploma nos Estados Unidos para 

o mestrado acadêmico, mestrado profissional e doutorado foram, respectivamente, 5%, 33% e 

7%, o que indica que a sinalização por meio do diploma é mais importante nos mestrados 

profissionais nos EUA (Jaeger & Page, 1996). Utilizando a mesma metodologia e a base de 

dados para o ano de 1987, Hungerford & Solon (1987)  já haviam confirmado essa hipótese de 

efeito-diploma para os EUA e Belman & Heywood (1991), expandindo o trabalho de 

Hungerford & Solon (1987), confirmaram que esse efeito é maior para um grupo de minorias. 

A hipótese de efeito-diploma também foi confirmada no Canadá (Ferrer & Riddell, 2002). 

Evidências de efeito-diploma também foram encontradas em países em 

desenvolvimento como Colômbia e Brasil. Para a Colômbia, por meio de dados de um 

levantamento nacional para o ano de 2000 e utilizando a mesma metodologia de Hungerford & 

Solon (1987), Mora (2003) encontrou um retorno médio por anos de escolaridade de 7,2%, 

porém com efeito-diploma significante. A titulação no ensino secundário apresentou um retorno 

de 20,7% e de 33,6% na graduação. Crespo & Reis (2009) estimaram a evolução do efeito-

diploma no Brasil utilizando os dados de corte transversal da PNAD para os anos de 1982, 

1992, 1998 e 2004. Os resultados indicaram o efeito-diploma no Brasil em todos os coortes 

analisados, porém não em todos os níveis educacionais. Os achados indicaram que quanto maior 

o nível educacional, maior efeito-diploma, sendo que o efeito desaparece para o ensino 

fundamental I (4ª série do ensino fundamental) nos coortes mais recentes. Entretanto, tal efeito 

tem se reduzido ao longo do tempo no Brasil. Para a educação primária, o efeito-diploma passou 

de 12% para 14% entre 1982 e 2004; para a educação  secundária passou de 32% para 27% e 

para o ensino superior passou de 31% para 19%. Uma explicação para esse comportamento é 

que a oferta de trabalhadores mais educados tem aumentado, fazendo com que o valor do título 

como sinal tenha diminuído ao longo do tempo (Crespo & Reis, 2009). Em suma, os resultados 

empíricos têm suportado a existência de um efeito-diploma, apoiando a primeira proposição 

apresentada por Layard & Psacharopoulos (1974). 
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A segunda predição estabelece que os retornos privados da educação decrescem com a 

experiência. Esta hipótese está intimamente ligada aos conceitos de screening forte e screening 

fraco (Psacharopoulos, 1979). O screening fraco ocorre quando empregadores pagam salários 

iniciais mais altos para os mais educados relativamente aos menos educados, porém ajustam 

esse salário ao longo do tempo. Caso os salários para os mais educados permaneçam mais altos 

em comparação aos menos educados, mesmo após o empregador observar o trabalhador no 

desempenho de suas funções, o screening pode ser considerado forte.  

Para testar essa predição vários estudos utilizam uma comparação dos retornos da 

educação entre grupos de trabalhadores em que os empregadores provavelmente utilizam o 

nível educacional como screening e um grupo em que, por premissa, isso ocorre com menor 

intensidade.  As comparações entre setores da economia (setor privado versus setor público) e 

tipo de emprego (assalariados versus empregados por conta própria) têm sido amplamente 

utilizadas neste sentido. Segundo Psacharopoulos (1979) espera-se que para setores mais 

competitivos o peso na determinação dos salários seja maior para variáveis como educação e 

que o screening forte esteja presente no setor público, onde os salários desviam de 

produtividade marginal inicialmente e permanentemente ao longo da carreira do empregado. 

Nesses casos, os salários são determinados pela burocracia e geralmente são estabelecidos nos 

processos de admissão em função do nível de educação (Cohn, Kiker, & Oliveira, 1987; 

Psacharopoulos, 1979). Logo, espera-se que os retornos da escolaridade sejam maiores em 

setores não competitivos, como o setor público.  

 Brown & Sessions (1999) para Itália e Gomez-Castellanos e Psacharopoulos (1990) para 

o Equador, utilizaram a equação minceriana para estimar os retornos da educação e testar esta 

hipótese. Variáveis dummy que representaram o maior nível educacional obtido (ensino 

primário, secundário e universidade) foram incluídas na equação minceriana para comparar os 

retornos no nível educacional entre empregados no setor privado e setor público. Os resultados 

suportam a hipótese de screening forte (Psacharopoulos, 1979), uma vez que os retornos foram 

maiores para o setor público para todos os níveis educacionais analisados quando comparados 

a setores mais competitivos (setor privado). 

Com uma especificação diferente, para determinar os retornos da educação na Malásia, 

Lee (1980) incluiu na mesma equação minceriana, os anos de escolaridade e o nível de 

escolaridade atingido pelo indivíduo. Além disso, como proxy de habilidade incluiu as notas 

obtidas pelos alunos no final da educação primária. Controlando pela experiência e habilidade, 

os resultados indicaram que os retornos da educação foram maiores para o setor privado em 

comparação ao setor público, refutando a hipótese de screening forte. 
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A hipótese de screening forte também foi rejeitada na Argentina (Patrinos & Savanti, 

2014) e Paraguai (Psacharopoulos, Velez, & Patrinos, 1994). Utilizando metodologia similar, 

mas fazendo uma comparação entre a remuneração dos empregados no início da carreira (0 a 6 

anos de experiência) e meio da carreira (11 a 20 anos de experiência) a hipótese de screening 

forte foi rejeitada na Grécia (Lambropoulos, 1992).  

Arabsheibani & Rees (1998) fazem uma crítica aos estudos apresentados anteriormente, 

por partirem da premissa que a escolha por ser empregado no setor público ou privado é 

exógena. Porém, mesmo após a correção do viés de seleção a ambiguidade nos resultados 

continua. A hipótese de screening forte encontrou suporte para a Espanha (Alba-Ramírez & 

San Segundo, 1995), mas não para o Reino Unido (Arabsheibani & Rees, 1998). 

Outro teste utilizado é a comparação entre empregados por conta própria e todos os 

empregados no mercado de trabalho. Isso se justifica pois a remuneração dos empregados por  

conta própria deve refletir mais o efeito da educação na produtividade que o seu efeito de 

sinalização da produtividade (Heywood & Wei, 2004). Diante disso, se a sinalização é mais 

importante para os empregados, os retornos do nível educacional serão maiores para esses 

empregados em comparação aos trabalhadores por conta própria (Psacharopoulos, 1979). 

Evidências do uso do nível educacional como instrumento de screening utilizando essa 

metodologia foram encontradas em Hong Kong (Heywood & Wei, 2004),  Equador (Gomez-

Castellanos & Psacharopoulos, 1990) e Venezuela (Psacharopoulos & Steier, 1988) e, por outro 

lado, a hipótese foi rejeitada para os Estados Unidos (Cohn et al., 1987) e Israel (Ziderman, 

1992). 

 Kroch & Sjoblom (1994) assinalam que essas tentativas de testar as hipóteses do modelo 

de sorting são limitadas devido ao fato que esses grupos (setor público versus privado e 

empregado por conta própria versus assalariado) são muitas vezes criados de acordo com a  

sensibilidade do pesquisador ao invés de critérios obtidos  a priori. Os autores argumentam que 

a melhor maneira para captar os efeitos da sinalização e do capital humano na remuneração é 

incluir na equação de rendimentos os anos de escolaridade e a posição relativa do trabalhador 

na distribuição da escolaridade. Para essa abordagem, se o efeito estimado da posição do 

trabalhador na distribuição da escolaridade for nulo, o efeito da escolaridade na remuneração 

pode ser explicado integralmente pela TCH. Caso o efeito associado aos anos de escolaridade 

for nulo, essa explicação pode ser dada integralmente pela teoria da sinalização. Se ambos os 

coeficientes forem positivos, sinalização e capital humano contribuem para explicar o valor da 

educação no mercado de trabalho. Os resultados indicaram que a teoria do capital humano ao 
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invés da sinalização é predominante para a explicação do efeito do nível educacional sobre os 

rendimentos nos EUA. 

Os resultados dos estudos apresentados acima mostram que não há um consenso sobre 

o uso do nível educacional como screening nos diversos  mercados de trabalho. Este fato pode 

ser explicado, em parte, pelo grau de flexibilidade do mercado de trabalho analisado. As 

evidências indicam a existência de efeitos de sinalização e que estes são maiores nos Estados 

Unidos e Reino Unido quando comparados aos países da Europa Continental, sugerindo que 

sinalizar a produtividade por meio da educação é mais importante em países mais flexíveis e 

competitivos (Heywood & Wei, 2004), embora os resultados para esses países tenham se 

mostrado ambíguos.  

Outra explicação para a ambiguidade nos resultados encontrados foi apontada por 

Chatterji, Seaman, & Singell (2003). Para eles, os estudos que foram citados anteriormente  têm 

uma limitação por não levarem em consideração os atributos que não são observados 

diretamente pelos empregadores – por falta de acesso a essas informações - e que são passíveis 

de sinalização. A estratégia encontrada por Grubb (1993) para abordar este problema foi incluir 

nos modelos as notas obtidas pelos indivíduos no ensino secundário e em um teste de 

proficiência – informações estas que podem ser solicitadas pelos empregadores - como proxy 

de habilidade como regressor na equação minceriana. Outra tentativa de controlar o efeito de 

variáveis não-observáveis foi realizada por Miller et al. (2004), comparando gêmeos, obtendo 

resultados que apoiam a hipótese de screening. 

  Tyler, Murnane, & Willett (2000) destacam a dificuldade existente em diferenciar os 

efeitos do capital humano e da sinalização a partir da relação observada entre escolaridade e 

rendimentos e argumentam que os dados ideais para testar os retornos da sinalização deveriam 

conter uma variação exógena na sinalização entre indivíduos com níveis similares de capital 

humano. Os autores utilizaram um teste padronizado no EUA denominado General 

Educational Development (GED), que é um dos meios de obtenção da titulação no ensino 

secundário e cuja nota mínima para aprovação difere de estado para estado. Essa última 

característica possibilitou diferenciar estudantes com a mesma faixa de nota obtida que foram 

aprovados e não aprovados no teste. Diante disso, os autores realizaram um experimento natural 

cujo grupo de tratados consistiu nos estudantes de estados que exigiam menores notas para 

passar e obtiveram o GED, enquanto o grupo de controle foi formado por estudantes que não 

obtiveram o GED pelo fato da nota exigida para aprovação ser mais elevada. O método de 

diferenças em diferenças foi utilizado e os resultados indicaram um efeito da aprovação no GED 
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de 10 a 19% na remuneração anual em 1995 para os jovens brancos, indicando um efeito da 

sinalização para esse grupo analisado.  

 Pode-se notar com essa revisão dos estudos empíricos as diversas dificuldades 

encontradas pelos pesquisadores para testar a hipótese do modelo de sorting, basicamente 

devido à falta de variáveis relevantes  não observáveis, como a habilidade do trabalhador. Na 

tentativa de minimizar essa limitação, os trabalhos, em geral, partem da premissa da existência 

de grupos de trabalhadores mais propensos ao screening por parte dos empregadores e da 

existência de situações específicas em que o diploma tem um valor maior (como o setor público 

ou privado). Em geral, no entanto, há evidências da existência de screening, especialmente 

quanto à presença do efeito-diploma. 

 

2.3. Efeito da qualidade da escolaridade sobre os rendimentos 

 Os resultados empíricos apresentados aqui, tanto no que se refere à TCH quanto aos 

modelos de sorting discutem a escolaridade tendo como variável independente fundamental a 

quantidade de escolaridade, medida em anos ou níveis de escolaridade completados. Em um 

mesmo nível, no entanto, há forte heterogeneidade da qualidade (ou qualidade sinalizada) dos 

cursos. No que se refere à graduação e MBAs, por exemplo, os rankings de universidades  têm 

apresentado alta visibilidade e impacto nas escolhas de alunos e empregadores (Chevalier, 

2014; Grove & Hussey, 2011). Desta maneira, a literatura recente tem evoluído  para não apenas 

quantificar, mas qualificar a escolaridade e estimar os impactos da qualidade sobre os 

rendimentos. 

Em geral, a literatura acerca dos retornos da educação sobre a remuneração tem se 

concentrado na estimação dos retornos em uma perspectiva unidimensional, considerando 

medidas como o número de anos de escolaridade como variável independente. No entanto, na 

medida em que os sistemas educacionais e a qualificação da mão de obra no mercado de 

trabalho  vêm se especializando, as decisões sobre a qualidade das instituições tornam-se mais 

relevantes (Altonji et al., 2015; Hershbein, 2013).  

Esta dimensão é particularmente importante, pois a qualidade pode afetar o capital 

humano incorporado dos egressos. Não levá-la em consideração pode enviesar os resultados da 

estimação dos retornos na educação, uma vez que seria necessário assumir a premissa de que 

os egressos têm uma idêntica acumulação de capital humano independente da qualidade do 

curso (Araki, Kawaguchi, & Onozuka, 2016). 



20 
 

Além disso, a qualidade do curso em que o trabalhador obteve o diploma pode afetar o 

valor deste diploma no mercado de trabalho na medida em que o trabalhador utiliza esse 

mecanismo para sinalizar ao empregador sua produtividade e o empregador acredita que o título 

pode indicar que o trabalhador possui características não observáveis valorizadas por ele 

(Weiss, 1995). Como a qualidade é uma variável observada diretamente por meio de rankings 

e avaliações externas, a qualidade pode ser interpretada como um instrumento de sinalização e 

screening.  

Segundo Lang & Siniver (2011), os cursos em instituições de melhor qualidade podem 

ser pensados levando em consideração o alto nível dos estudantes selecionados, já que os 

estudantes são mais capazes de analisar problemas mais difíceis. Isso se deve ao grau de 

dificuldade do processo seletivo e à concorrência para ingressar nessas instituições de ensino. 

Portanto, a titulação nessas instituições pode ser um indício de que os egressos têm 

características que os tornam mais produtivos que os egressos de instituições de menor 

qualidade. Essa interpretação é consistente com a teoria do filtro desenvolvida por Arrow 

(1973), porém, amplia seu escopo na medida em que o processo seletivo e o curso têm diferentes 

níveis de qualidade. O duplo filtro apontado por Arrow (1973), pode ocorrer 

independentemente da qualidade do curso, uma vez que em sua argumentação não existe uma 

comparação explícita entre a dificuldade de ingresso e a probabilidade de se titular em 

diferentes instituições de ensino. Nesse sentido, o mercado pode inferir - a partir do valor 

sinalizado pela titulação em uma instituição de elite - que entre os titulados aparentemente 

similares, aqueles que se titularam em uma instituição de elite têm características não 

observáveis mais desejáveis para o empregador (Lang & Siniver, 2011). Portanto, espera-se 

que os titulados em instituições de elite recebam maiores salários. 

O efeito da qualidade dos cursos sobre a remuneração dos seus egressos tem recebido 

crescente atenção na literatura recente (Black & Smith, 2004; Chevalier, 2014; Hastings, 

Neilson, & Zimmerman, 2013; Liu, Thomas, & Zhang, 2010; Long, 2008; McGuinness, 2003; 

Seki, 2014). As evidências empíricas concentram-se na graduação, enquanto as relativas à pós-

graduação são escassas e, quando existentes, concentram-se apenas em cursos de MBA (Grove 

& Hussey, 2011; Grove & Hussey, 2014).  

Os estudos existentes sobre efeitos da qualidade em cursos de MBA utilizam em geral 

a mesma base de dados - GMAT Registrant Survey - obtidos a partir de um levantamento 

amostral bianual com indivíduos que prestaram o GMAT e aplicaram para MBAs. A partir 

dessa base, Grove & Hussey (2011) estimaram o efeito da qualidade do MBA nos Estados 

Unidos sobre a remuneração de 3.529 egressos. Como medida de qualidade dos cursos, utilizam 
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os quartis do U.S. News & World Report MBA Quality Ranking. Estimaram modelos de 

regressão com variáveis de controle, variáveis instrumentais e um modelo com efeitos fixos 

para estimar o efeito da qualidade dos MBAs. Os autores concluem que o efeito médio do MBA 

sobre a remuneração é de 7% e que qualidade dos cursos é importante para determinar o retorno 

do MBA. Utilizando a mesma base de dados sobre os egressos e os mesmos modelos de Grove 

& Hussey (2011), Grove & Hussey (2014) mensuram a qualidade dos cursos como variável 

latente contínua a partir de um modelo de análise fatorial com base em 13 diferentes indicadores 

das instituições de ensino. Concluem que o efeito médio do MBA sobre a remuneração dos 

egressos é de 10,7% e que cada desvio padrão adicional no indicador de qualidade aumenta o 

efeito sobre a remuneração em 9%.  

São escassos os estudos sobre os efeitos da qualidade dos cursos fora dos Estados 

Unidos. O estudo de outros contextos nacionais é particularmente relevante nesta questão, já 

que os Estados Unidos possuem um sistema de educação superior relativamente pouco 

regulamentado (Chevalier, 2014). Enquanto, a maioria dos estudos realizados com egressos da 

graduação nos Estados Unidos reportam um efeito positivo pela qualidade, com resultados 

semelhantes aos obtidos no Reino Unido (Chevalier, 2014) e Suécia (Luna & Lundin, 2014; 

Lindahl & Regnér, 2005), os efeitos estimados foram nulos na Austrália (Birch, Li, & Miller, 

2009) e Japão (Birch et al., 2009; Makiko & Tomohiko, 2013).  

 

2.4. Efeitos da experiência no mercado de trabalho sobre a relação entre escolaridade 

e rendimentos 

Ambas as literaturas de TCH e screening discutidas acima fundamentam, com 

mecanismos diferentes, a hipótese que a quantidade de educação recebida, assim como sua 

qualidade deveriam estar relacionadas com a remuneração.  As predições empíricas de ambas 

as teorias, no entanto, apresentam distinções testáveis. A teoria de screening, por exemplo, 

atribui um valor adicional à obtenção do diploma, associado à observação de uma não  

linearidade da relação entre rendimento e escolaridade neste ano. A TCH não suporta, 

necessariamente, este efeito.  

Outras predições empíricas diferenciam TCH e screening, em especial relacionadas ao 

papel da experiência no mercado de trabalho. Na medida em que o trabalhador ganha 

experiência no mercado de trabalho, o screening pela própria experiência pode tornar o 

screening pela educação menos relevante. Adicionalmente, efeitos distintos são esperados 
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quando o trabalhador busca um novo emprego frente à situação em que incrementa sua 

escolaridade enquanto trabalha para um mesmo empregador. Estas dimensões de 

heterogeneidade dos efeitos de sorting são discutidas a seguir. 

O modelo de sorting tem como premissa básica que os empregadores utilizam 

instrumentos para obtenção de informações a partir dos quais a produtividade dos trabalhadores 

pode ser inferida. Porém, tais informações podem ser obtidas durante o processo de contratação, 

momento em que os empregadores avaliam as informações dos trabalhadores por meio dos 

currículos e entrevistas e após a contratação, momento em que os empregadores têm condições 

de observar a produtividade real dos trabalhadores. É fácil notar que o segundo momento está 

diretamente relacionado à experiência adquirida pelo trabalhador no empregador. Quanto maior 

o relacionamento entre trabalhador e empregador mais o empregador aprende sobre a 

produtividade do trabalhador (Altonji & Pierret, 2001; Farber & Gibbons, 1996). 

Estudos inspirados no modelo de sorting analisam os efeitos da experiência nos retornos 

da educação considerando que, em um primeiro momento, os empregadores formam suas 

crenças sobre as habilidades de cada trabalhador com base no nível educacional e entrevistas, 

entre outros. Ou seja, utilizam instrumentos de screening. Em um segundo momento, a crença 

inicial sobre as habilidades é atualizada em um processo de aprendizagem por parte do 

empregador, que tem como base a (tentativa de) observação da real produtividade do 

trabalhador. A consequência desse processo na remuneração do trabalhador é que o nível 

educacional, por exemplo, passa a determinar menos a remuneração do trabalhador ao longo do 

tempo (Altonji & Pierret, 2001; Farber & Gibbons, 1996). Essa teoria estabelece que os 

empregadores aprendem sobre a habilidade do trabalhador a partir da avaliação da capacidade 

produtiva dos trabalhadores ao longo do tempo. 

Este aprendizado não ocorre apenas pelo atual empregador, mas, em alguma medida por 

todos os empregadores que têm acesso a informações sobre o desempenho do trabalhador (por 

exemplo, pelo seu currículo e histórico em outros empregadores). Os modelos de aprendizado 

como os propostos por Altonji & Pierret (2001) assumem que o aprendizado pelo empregador 

é simétrico, ou seja, todos os empregadores têm a mesma informação sobre a produtividade do 

trabalhador. Essa suposição está implícita no modelo por considerar a experiência total do 

trabalhador no mercado de trabalho. Quando o aprendizado é simétrico diz-se que a informação 

disponível sobre o trabalhador é pública. Por outro lado, Schönberg (2007) sugeriu que o 

aprendizado pode ser assimétrico, ou seja, o atual empregador tem informações superiores sobre 

a produtividade dos trabalhadores em comparação a outros possíveis empregadores. Logo, num 

cenário de aprendizado assimétrico a informação é considerada privada. Os escassos estudos 
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empíricos disponíveis sobre esta possível assimetria (comparando os efeitos da experiência total 

no mercado de trabalho com o efeito da experiência no empregador atual) apoiam a hipótese de 

que a informação disponível acerca da experiência seja privada (Pinkston, 2009 e Zhang, 2007), 

embora o estudo de Schönberg (2007) apoie o aprendizado público.  

Desta forma, as diferenças no processo de aprendizado pelos empregadores indicam que 

o problema informacional é diferente quando analisamos empregados que se mantêm no 

emprego após a titulação e aqueles que mudam de empregador. Trabalhadores e empregadores  

têm um maior conhecimento mútuo durante os processos de movimentação interna que durante 

contratações externas (Greenwald, 1986; Waldman, 1984). Espera-se, portanto, que o uso da 

educação como instrumento de screening por parte dos empregadores durante uma promoção 

interna seja menos importante para a determinação da produtividade e remuneração, já que a 

assimetria de informação é menos pronunciada nessa situação quando comparada a uma 

contratação no mercado de trabalho externo (Greve & Fujiwara-Greve, 2003; Halaby, 1988) e, 

portanto, o papel do nível educacional como sinalizador de características  não observáveis do 

empregado seja menos relevante.  

O modelo desenvolvido por Altonji & Pierret (2001) aparece como referência desta 

literatura e indica meios para testar a hipótese de aprendizagem do empregador. Segundo os 

autores, para testar tal hipótese, em um primeiro momento, é necessário que duas variáveis que 

afetam a produtividade, uma característica do trabalhador que a empresa pode observar (S) e 

outra característica - que não varia com o tempo - que a empresa não pode observar diretamente 

(Z) sejam positivamente correlacionadas. Se Z é correlacionada com a habilidade do 

trabalhador e o aprendizado por parte do empregador existir, o efeito de Z na remuneração 

aumenta com a experiência do trabalhador e o efeito de S diminui. Esse efeito ocorre porque a 

remuneração paga pelos empregadores irá progressivamente refletir a produtividade real do 

trabalhador e essa produtividade é correlacionada com a habilidade, o que explica o aumento 

do efeito de Z na remuneração e diminuição do efeito de S. Por exemplo, o empregador, para 

contratar um trabalhador, observa seu nível educacional (S) e utiliza essa informação para 

inferir sua produtividade e determinar sua remuneração inicial, já que não pode observar 

diretamente as habilidades do trabalhador. A variável Z, por premissa, está positivamente 

correlacionada com a habilidade, que, por sua vez, também é positivamente correlacionada com 

a produtividade. Em geral, a variável Z é representada por um teste de inteligência (teste de 

QI). Após a contratação, o empregador obtém mais informações sobre a produtividade real do 

trabalhador. Logo, se o efeito do teste de QI (Z) aumentar ao longo do tempo em detrimento do 

efeito do nível educacional (S) pode-se considerar um indício de que a remuneração está sendo 
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determinada pelas habilidades e produtividade do trabalhador. Em outras palavras, o 

aprendizado por parte do empregador implica que os instrumentos de screening perdem 

importância à medida em que este aprende sobre a produtividade do trabalhador.  

Para testar tal proposição Altonji & Pierret (2001) utilizaram a base nos dados da 

National Longitudinal Survey of Youth (NLSY). Os autores incluíram na equação minceriana 

interações entre a experiência e as variáveis S e Z. A variável anos de escolaridade foi escolhida 

para representar a característica observada (S) e as variáveis teste de qualificação para o 

ingresso nas forças armadas dos EUA (Armed Forces Qualification Test – AFQT), salários dos 

irmãos e educação dos pais (background familiar) como variáveis não observadas diretamente 

pelos empregadores (Z). Os resultados indicaram que a interação entre AFQT e experiência foi 

significante e positiva sobre a remuneração. O efeito do AFQT na remuneração passa de 

praticamente zero com 0 anos de experiência no mercado para aproximadamente 7% quando a 

experiência é 10 anos, para um indivíduo que está a  um desvio-padrão acima da média no 

AFQT. Além disso, no mesmo modelo, a inclusão da interação entre educação e experiência 

foi significante estatisticamente e negativa. O efeito da educação declina de aproximadamente 

8% para 6% durante os dez anos primeiros de atuação profissional mercado. Resultados 

similares foram encontrados quando a variável AFQT foi substituída pelas variáveis que 

representam o background familiar (salário do irmão mais velho e escolaridade dos pais).  

Esses resultados dão suporte à hipótese que os empregadores aprendem sobre a 

produtividade dos trabalhadores, que tem limitada informação sobre a produtividade dos 

entrantes na força de trabalho e que utilizam a educação como instrumento de screening (Altonji 

& Pierret, 2001). Apesar dos fundamentos teóricos serem ligeiramente diferentes, Farber & 

Gibbons (1996) com base no mesmo banco de dados e proxy de habilidade, também 

encontraram evidências que suportam tal hipótese. 

Outros estudos utilizando a metodologia de Altonji & Pierret (2001) refutaram a 

hipótese de aprendizado do empregador. No trabalho de Bauer & Haisken-Denew (2001) que 

analisou a questão para o mercado de trabalho na Alemanha, o efeito associado à interação entre 

escolaridade e experiência foi positivo, o que indica que os retornos da escolaridade aumentam 

com o incremento da experiência, contrariando o que estabelece a hipótese de aprendizagem do 

empregador. O mesmo resultado foi encontrado no mercado de trabalho do Reino Unido 

(Galindo-Rueda, 2003). Este resultado pode ser interpretado como um sinal de que o 

empregador aprende dentro de um contexto em que também ocorre acumulação de capital 

humano (Bauer & Haisken-Denew, 2001; Galindo-Rueda, 2003).  
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Cheung (2010) também refutou a hipótese para o mercado de trabalho da Austrália, mas 

por um motivo distinto. Ao contrário do esperado, o efeito do teste de inteligência não 

incrementou seu efeito na remuneração devido ao aumento da experiência. Para o autor, esse 

resultado sugere que os empregadores já possuíam as informações sobre a produtividade do 

trabalhador no momento de sua contratação.  

 No trabalho de Arcidiacono, Bayer, & Hizmo (2010), os resultados foram distintos 

quando foi realizada a comparação entre dois níveis educacionais diferentes. A medida de 

habilidade incluída na equação de rendimentos (AFQT) teve um efeito significativo para os 

titulados na graduação quando ingressam no mercado de trabalho, mas esse efeito não decresce 

com o aumento da experiência. Já para os titulados no ensino secundário, a habilidade no início 

da carreira quase não teve impacto, porém seu efeito cresce rapidamente com a experiência. Os 

autores argumentam que esse é um indício de que a habilidade é perfeitamente observada para 

os titulados na graduação, mas é revelada gradualmente no ensino secundário (Arcidiacono et 

al., 2010). Esse resultado pode ser explicado pela teoria da desatenção racional desenvolvida 

por Habermalz (2014) que estabelece que as empresas otimizam sua limitada atenção para 

aprender sobre a produtividade de diferentes trabalhadores. As empresas darão mais atenção a 

empregados que tem o maior impacto sobre os lucros e irão aprender o máximo possível sobre 

o trabalhador no período atual.  

 A principal crítica existente sobre a metodologia empregada nos estudos acima recai 

sobre a medida utilizada como proxy de habilidade, como AFQT, escolaridade dos pais, etc. 

(Araki et al., 2016; Hussey, 2012). A ausência de avaliação da produtividade no trabalho requer 

que as variáveis proxy de habilidade sejam correlacionadas com a produtividade observada pelo 

empregador, porém essa variável representa apenas as habilidades cognitivas e não considera 

outras habilidades como motivação, liderança e habilidades sociais. Não considerar tais 

características do trabalhador pode subestimar os efeitos estimados do aprendizado dos 

empregadores (Araki et al., 2016).   

 Nesta mesma linha, Hussey (2012) assinala que os trabalhos anteriores não conseguem 

observar diretamente as habilidades individuais dos trabalhadores. No entanto, se dados 

longitudinais forem utilizados, com informações sobre remuneração antes e após a obtenção de 

determinado nível de escolaridade, passa a ser possível utilizar um modelo de efeitos fixos 

individuais, que controlam as habilidades não observáveis que não mudam ao longo do tempo. 

Hussey (2012) então analisou a trajetória de remuneração dos mesmos trabalhadores ao longo 

de quatro coletas de dados, entre 1990 e 1998, realizadas pelo Graduate Management 

Admission Council (GMAC) nos Estados Unidos. Como utilizou um painel longitudinal e 
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estimou um modelo de efeitos fixos, a inclusão da interação entre a experiência e o nível de 

escolaridade foi suficiente para testar a hipótese de aprendizagem do empregador, já que as 

habilidades dos trabalhadores que não variam ao longo do tempo foram controladas. 

Especificamente, analisou os retornos do Master of Business Administration (MBA) ao analisar 

um grupo de indivíduos que se titularam no MBA. Os resultados indicaram que o MBA resultou 

num retorno médio de 21,1% e o retorno médio se aproxima de zero (2,2%) para os indivíduos 

com 19 anos de experiência antes da titulação no MBA. Como para o grupo de trabalhadores 

com cinco anos de experiência, os retornos da titulação caem pela metade. Com base nesse 

resultado, o autor concluiu que o valor do MBA como meio de sinalização da produtividade 

perdeu efeito nos primeiros anos após a titulação devido ao aprendizado por parte do 

empregador.  

Em suma, se espera que quanto mais informação esteja disponível sobre a produtividade 

do trabalhador, menor se torne o efeito da escolaridade sobre a remuneração, sob a ótica do 

processo de screening. Adicionalmente, ao considerar que o aprendizado pode ser assimétrico, 

o efeito da titulação sobre a remuneração deve ser menor para trabalhadores que continuam 

trabalhando no mesmo empregador após a titulação do que para aqueles que mudam para um 

novo empregador, dado que o novo empregador possui, em princípio, menos informação sobre 

este empregado. Por outro lado, a incorporação de capital humano específico pode aumentar o 

valor do empregado para o atual empregador em relação a um novo empregador (Becker, 1962; 

Hashimoto, 1981; Lazear, 2003). Esta diferença, no entanto, se refletiria em uma distinção de 

rendimentos médios entre os que se mantêm no mesmo empregador após a titulação e aqueles 

que mudam de empregador, mas não afetaria o impacto da titulação sobre os rendimentos. 

Os argumentos apresentados até este momento nesta revisão de literatura refletem as 

teorias mais frequentemente discutidas na literatura que explicam a relação entre rendimentos 

e escolaridade – a teoria de capital humano e sorting. A seguir, argumenta-se que um contexto 

regulatório como o brasileiro, que valoriza a titulação, aumenta a demanda de certos 

empregadores (especificamente as universidades) por pós-graduados, o que pode gerar um 

terceiro mecanismo que conecta a escolaridade aos rendimentos: o diploma em si.  

2.5. Regulamentação do mercado de trabalho para pós-graduados e efeitos da pós-

graduação stricto sensu  

Outra dimensão a ser explorada, de natureza contextual, é o efeito da regulação da 

qualidade do ensino no Brasil sobre a demanda de professores com título de pós-graduação 

stricto sensu. A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) é 
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responsável por regular e avaliar todos os programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil. 

As dimensões avaliadas pela CAPES a cada quadriênio são: proposta do programa, corpo 

docente, corpo discente, produção acadêmica e inserção social dos programas. 

Especificamente, na dimensão corpo docente, a CAPES exige que todos os professores do corpo 

permanente de programas acadêmicos sejam doutores titulados em instituições de ensino 

brasileiras ou internacionais, enquanto, para os mestrados profissionais, exige-se um equilíbrio 

entre doutores, profissionais e técnicos com experiência em pesquisa aplicada, 

desenvolvimento e inovação5. Na medida em que as IES seguem a regulamentação ao exigir o 

título para atuar numa das posições mais almejadas pelos recém titulados, ocorre um incremento 

na demanda por doutores no mercado acadêmico.  

Além da pós-graduação, a graduação é outra opção de carreira frequente do titulado no 

doutorado e também dos mestres. A graduação no Brasil passa por um processo de avaliação 

do Ministério da Educação (MEC). Os cursos no Brasil são avaliados pelo Instituto Nacional 

de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), no âmbito do Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior (SINAES), por meio de instrumentos de avaliação que 

contemplam uma série de indicadores como a qualidade dos alunos ingressantes e concluintes; 

a organização didático-pedagógica; o corpo docente; o corpo técnico-administrativo; 

instalações físicas e visitas in loco. A Lei de Diretrizes e Bases (LDB)6 em seu artigo 66 diz 

que “a preparação para o exercício do magistério superior far-se-á em nível de pós-graduação, 

prioritariamente em programas de mestrado e doutorado”.  Esse dispositivo legal se relaciona 

com um dos indicadores utilizados para o cálculo do Conceito Preliminar de Curso (CPC)7, que 

consiste em um indicador agregado de qualidade dos cursos nível superior.  

Dentre os indicadores que compõem o índice, estão a proporção de mestres, com peso 

de 7,5%, e proporção de doutores, com peso de 15%. Vale ressaltar que a regulamentação 

permite a atuação de docentes com titulação inferior ao mestrado, porém esta prática é 

penalizada na avaliação. O início do cálculo do CPC, em 2007, foi um marco ao incentivar o 

incremento ao longo do tempo da participação de mestres e doutores nos cursos de graduação 

no Brasil. Conforme mostra a Figura 1, o número de mestres e doutores atuando na graduação 

teve um aumento significativo entre 2007 e 2013, passando de 186 mil para 267 mil docentes 

com titulação na pós-graduação  

                                                 
5 Portaria Normativa MEC no 17, de 28 de dezembro de 2009 
6 Lei 9.394 (LDB) de 20/12/1996 
7http://download.inep.gov.br/educacao_superior/enade/notas_tecnicas/2014/nota_tecnica_daes_n582015_calculo

_do_cpc2014.pdf 
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stricto sensu, o que corresponde a uma taxa de crescimento de aproximadamente 43% 

no período analisado. Em termos proporcionais, a participação dos pós-graduados no total de 

docentes atuando na graduação passou de 59% para 72% após a inserção do CPC como meio 

de avaliação dos cursos.  

 

 

 

Figura 1 – Proporção de mestres e doutores com atuação na graduação. 

Fonte: Elaborado a partir dos dados do CPC/INEP 

 

Diante desse contexto, a regulamentação exige um nível mínimo para que os titulados 

atuem no mercado acadêmico, ou seja, ter mestrado ou doutorado. Pelo lado dos trabalhadores, 

esses decidem investir em um curso de pós-graduação stricto-sensu tendo consciência do nível 

de escolaridade necessário para atuação nesse mercado regulado. Por outro lado, as IES não 

tem o poder de estabelecer individualmente o nível de sinal e, se assim o fizerem, podem ser 

penalizadas com avaliações que podem, no limite, levar ao descredenciamento dos cursos. 

Assim, a regulamentação gera uma demanda, mais que por professores qualificados, por um 

atributo dos professores em si mesmo: a titulação. Nos modelos da TCH e de sorting, a relação 

entre escolaridade e renda é indireta, mediada pela produtividade (observada no caso da TCH 

e inferida no caso de sorting). O que se propõe aqui é um mecanismo causal representado por 

um efeito direto da titulação sobre os rendimentos, independentemente dos seus possíveis 

efeitos sobre a produtividade.   
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A existência deste efeito da titulação em si derivada dos critérios de avaliação do ensino 

superior poderia ter consequências diversas, gerando possíveis externalidades negativas. Se as 

instituições - em especial as privadas com fins lucrativos – buscarem satisfazer a 

regulamentação por meio do incremento do número de docentes que tenham um diploma de 

mestrado ou doutorado, podem ter incentivos para contratar aqueles com salários menores de 

maneira a minimizar o custo de aquisição da cota necessária de docentes titulados. Isto poderia 

implicar a contratação de professores com menores custos de oportunidade, possivelmente 

provenientes de cursos de menor qualidade, já que o CPC não considera a qualidade do curso 

em que o professor se titulou.  

Pelo lado dos potenciais candidatos a um mestrado ou doutorado, o valor do diploma 

abriria espaço para candidatos com níveis de habilidades mais baixas buscarem mestrados ou 

doutorados em instituições menos seletivas (e possivelmente de menor qualidade) para utilizar 

o diploma como sinal no mercado. Uma vez titulados, receberiam o prêmio na remuneração 

pelo diploma. O incentivo para estes candidatos a se titular seria reforçado pela incerteza na 

observação da sua produtividade e impossibilidade de screening fraco dado que a legislação 

brasileira não permite a redução de salários de trabalhadores enquanto no mesmo empregador. 

Em suma, este mecanismo poderia aumentar a demanda por mestres e doutores menos 

qualificados e incentivar candidatos menos qualificados a se titular. 

O teste empírico deste mecanismo causal, no entanto, não é trivial, dado que suas 

predições se confundem parcialmente com as da teoria do capital humano e dos modelos de 

sorting. Dificuldades adicionais vêm do aumento simultâneo da demanda por pós-graduados e 

do número de pós graduados formados, o que afeta o equilíbrio de mercado e, por consequência 

a remuneração. No entanto, ao menos três predições diferenciais são possíveis em um mercado 

regulado como o do ensino superior no Brasil.  

A primeira refere-se à existência de efeito diploma. Apenas a titulação seria relevante, 

enquanto a incorporação de capital humano durante a pós-graduação não seria explicitamente 

valorizada pela regulamentação. Esta predição no entanto, enquanto se diferencia da teoria de 

capital humano é idêntica à dos modelos de sorting.  

A segunda predição trata da qualidade do curso. Enquanto ambas as teorias de capital 

humano e sorting preveem um efeito positivo da qualidade do curso sobre a remuneração (o 

que tem obtido amplo apoio empírico em todos os níveis de escolaridade) (Chevalier, 2014b; 

Grove & Hussey, 2011), na perspectiva da regulamentação, a qualidade seria menos relevante 

no mercado regulado, e apenas o nível (mestrado ou doutorado) estaria relacionado ao 
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incremento nos rendimentos - já que os indicadores consideram igualmente os professores 

titulados em quaisquer programas reconhecidos pela CAPES.  

A terceira está associada à experiência no mercado de trabalho. O modelo de sorting 

prevê que o efeito da escolaridade sobre a remuneração se reduziria com a experiência. Por 

outro lado, se a titulação é remunerada como um valor em si - na medida em que atende a 

regulamentação – e não como um sinal de produtividade, o efeito da experiência de mitigar a 

relação entre escolaridade e rendimentos deveria ser de menor magnitude. 
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3. DADOS E MÉTODO 

Este capítulo tem por objetivo descrever a população de egressos, as fontes e o 

tratamento das bases de dados, assim como delimitar a população de interesse do estudo. 

Apresenta também a estratégia de identificação e os modelos estatísticos utilizados.  

 

3.1. População de egressos 

No Brasil, os números mostram um crescimento expressivo da oferta de trabalhadores 

com título de pós-graduação stricto sensu nos últimos anos. O doutorado e o mestrado 

acadêmico mais do que triplicaram o número de novos titulados por ano entre 1998 e 2012. O 

doutorado passou de cerca de 4 mil para próximo de 14 mil titulados entre 1998 e 2012. O 

aumento do mestrado acadêmico em números absolutos foi mais marcante passando de 

aproximadamente12 mil para 42 mil titulados no mesmo período. Já o mestrado profissional, 

curso relativamente novo e que teve seu primeiro titulado em 1999, praticamente dobrou o 

número de titulados entre 2004 e 2012, período em que passou de aproximadamente 2 mil para 

4,2 mil titulados (Figura 2). Em termos de representatividade, ao considerar o ano de 2012, 70% 

dos titulados são do mestrado acadêmico, 23% do Doutorado e 7% do mestrado profissional. 

 

Doutorado 

  
Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

  
Figura 2 – Pós-graduação stricto sensu.  Número de egressos por ano de titulação 
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 Em números absolutos, um total de 574.5308 teses ou dissertações foram defendidas 

entre 1998 e 2012. Porém, como existe a possibilidade de uma mesma pessoa ter se titulado em 

dois  cursos no período de análise, a população total foi de 497.078 egressos do doutorado, 

mestrado acadêmico e mestrado profissional.  

A distribuição por grande região mostra uma grande concentração de egressos na região 

Sudeste do Brasil. Embora a participação das regiões Nordeste e Sul tenha aumentado, nos três 

cursos, a desigualdade regional na formação de pessoal da mais alta qualificação no Brasil ainda 

está longe de ser eliminada (Figura 2).  

A Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) avalia os 

cursos de pós-graduação e os separa em nove grandes áreas de conhecimento: Ciências 

Agrárias; Ciências Biológicas; Ciências da Saúde; Ciências Exatas e da Terra; Ciências 

Humanas; Ciências Sociais Aplicadas; Engenharias; Linguística, Letras e Artes; e 

multidisciplinar. Em termos de distribuição por estas áreas, vale destacar a maior participação 

de  Ciências da Saúde (19%) e Ciências Humanas (17%) na formação de doutores em 2012.  

 

 
Figura 3 – Pós-graduação stricto sensu. Número de egressos titulados em 2012, por grande 

área de avaliação da CAPES 
 

Nota. Doutorado N=13.812; Mestrado Acadêmico N= 42.200; Mestrado Profissional N=4.154 
 

                                                 
8
 Existe uma divergência entre a base encaminhada pela CAPES e os dados disponíveis no GEOCAPES. No 

GEOCAPES, o número de titulados no período foi de 575.940.  
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No mestrado acadêmico não há grande concentração de titulados por área, com algum 

destaque para as grandes áreas de ciências humanas (17%), ciências da saúde (16%) e ciências 

sociais aplicadas (14%). Já no mestrado profissional as maiores áreas são multidisciplinar e 

ciências sociais aplicadas  (28% e 26%, respectivamente).  

 

3.2. Fontes e tratamento de dados  

 

Esta tese utilizou duas principais fontes de dados. A primeira, uma lista de egressos dos 

programas de pós-graduação stricto sensu foi obtida junto a CAPES e incluía a identificação do 

egresso, nome dos egressos, programas e áreas de conhecimento, além das datas de defesa e 

títulos dos trabalhos defendidos entre 1998 e 2012 - incluindo programas de mestrado 

acadêmico, mestrado profissional e doutorado. A segunda, a base de microdados  identificados 

da RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) foi obtida mediante acordo da Fundação 

Getúlio Vargas (FGV) com a Coordenação Geral de Estatísticas do Trabalho do Ministério do 

Trabalho e Emprego (MTE). A base RAIS-indivíduo recebida inclui informações censitárias 

sobre vínculos empregatícios no Brasil entre 2003 e 2013. Nela constam, entre outras 

informações, o CPF, remuneração mensal, horas trabalhadas, Código Brasileiro de Ocupação 

(CBO), tipo de vínculo (estatutário ou CLT), tipo de salário (horista ou mensal), CNPJ do 

empregador e sua Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE). A base RAIS-

estabelecimento, dentre outras variáveis, incluía a quantidade de vínculos ativos e inativos por 

CNPJ.  

O banco de dados fornecido pela CAPES, com as informações dos egressos do 

doutorado, mestrado acadêmico e mestrado profissional continha 574.5309 teses ou dissertações 

defendidas entre 1998 e 2012, o que corresponde a 497.078 diferentes egressos. Foram 

eliminados 7.478 egressos por inconsistências no documento de identificação (CPF)10, 

deixando 489.600 egressos para análise.  

                                                 
9
 Existe uma divergência entre a base encaminhada pela CAPES e os dados disponíveis no GEOCAPES. No 

GEOCAPES, o número de titulados no período foi de 575.940.  
10

 Esta análise inicial permitiu verificar que na variável Documento Discente existiam números de CPF, RG, 

número de passaporte de estrangeiros, códigos dos alunos na IES, números únicos para reportar todos os alunos 

da IES, entre outras situações. Como o objetivo final foi obter as informações dos egressos na base de dados da 

RAIS (Relação Anual de Informações Sociais) foi necessário verificar a consistência do número do CPF dos 

egressos. Primeiro, verificou-se a existência de egressos titulados no mesmo programa com o mesmo nível, ou 

seja, um aluno que fez dois mestrados ou doutorado no mesmo programa (a chave primária foi composta por 

Código do Programa, Nível e CPF). O número obtido foi de 273 CPFs (ou 549 trabalhos defendidos). Nesta 

verificação, os erros mais encontrados foram: o mesmo trabalho reportado pelos programas em anos diferentes e 

o mesmo CPF como nomes de autores diferentes. Os nomes dos egressos e o título da dissertação foram utilizados 

em sites de busca na internet para verificar qual dos registros deveria ser mantido na base de dados. Após a 

eliminação dos dados duplicados 269 CPFs (ou 270 trabalhos defendidos) foram mantidos na análise e 279 
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A base de egressos validada foi cruzada com a RAIS. Neste procedimento, 434.314 de 

489.600 egressos (88,3% do total) foram encontrados em pelo menos um ano da RAIS. Por fim, 

a consistência dos nomes relacionados aos CPFs da base de dados da RAIS e da base de dados 

de egressos foi verificada11. Neste procedimento, 1.230 egressos foram eliminados. Ao final de 

todos os procedimentos de depuração da base de dados, o número total de egressos encontrados 

na RAIS, em pelo menos um ano, foi de 433.084, ou 87,1% do total (Figura 4).  Esses egressos 

foram responsáveis por 501 mil trabalhos defendidos entre 1998 e 2012 (Tabela 2). 

 

 
Figura 4 - Etapas do tratamento do banco de dados 

 

 

Estes egressos se distribuem entre os diferentes programas (doutorado, mestrado 

acadêmico e mestrado profissional) como descrito na Tabela 1. Dos mestres titulados no 

período analisado, 18,9% também se titularam no doutorado. Vale destacar que cerca de 40,7% 

                                                 
trabalhos defendidos foram excluídos, uma vez que os autores estavam com CPFs errados. Após esta análise 

inicial, por meio de um algoritmo desenvolvido em Python para validação de CPFs, conclui-se que 489.600 CPFs 

eram válidos, o que corresponde a 567.843 teses ou dissertações defendidas no período analisado. 
11 Um algoritmo em Python foi desenvolvido para tratar os acentos e os erros mais comuns de digitação dos nomes. 

Em seguida, a Distância de Levenstein, que consiste no número mínimo de operações necessárias para transformar 

um texto em outro foi utilizada para eliminar os casos em que os nomes relacionados a um CPF apresentaram 

inconsistências. 
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dos doutores não obtiveram o título de mestre dentro do período analisado (porém podem tê-lo 

obtido antes de 1998).  

 

Tabela 1 - Número de egressos por nível entre 1998 e 2012 

Nivel Mestrado Doutorado Profissional Total 

Mestrado  291.240   291.240 

Doutorado 68.272 47.430  115.702 

Profissional 221 637 25.253 26.111 

Total 359.733 48.067 25.253 433.05312 

Nota. Desta tabela de dupla entrada, foram excluídos 31 egressos que fizeram os três programas no período 

analisado. 

  

Dado que a estratégia de identificação deste estudo se baseia em modelos de diferenças 

em diferenças (vide item 3.4), buscou-se uma amostra de egressos com informações disponíveis 

sobre vínculo empregatício na RAIS antes da entrada no programa e após a titulação. Como o 

banco de dados da CAPES utilizado não possui a data exata da entrada no PPG, mas 

disponibiliza a data de titulação do egresso, considerou-se como ano de entrada para o 

doutorado cinco anos antes do ano da titulação e, para os mestrados, três anos antes da titulação. 

Este valor é consistente com as diretrizes  observadas pela CAPES, que recomendam que o 

prazo médio de titulação seja menor que 4,5 anos para o doutorado e 2,5 anos para os mestrados.  

Logo, o ano de entrada para os titulados no doutorado em 2010 é 2005, o que deixa para a 

análise da trajetória antes da entrada no PPG os dois primeiros anos da série disponível da 

RAIS, ou seja, ano de 2003 e 2004. Por outro lado, os doutorandos que ingressaram no PPG em 

2007 titularam-se em 2012. Para este grupo, o ano de 2013 foi utilizado para análise do período 

pós titulação. Análise similar pode ser realizada para os mestrados, conforme apresentado na 

Tabela 2. 

Diante desta restrição, nesta etapa, o público de interesse da presente tese incluiu 32.236 

egressos do doutorado (ano de entrada entre 2005 e 2007), 155.080 do mestrado acadêmico e 

15.382 do mestrado profissional (ano de entrada entre 2005 e 2009). A Tabela 2 detalha o 

número de egressos por ano de entrada e ano de titulação.  

 

 

 

 

                                                 
12 Dentre o total de egressos, os 868 egressos que fizeram mais de um mestrado, doutorado ou mestrado profissional 

foram excluídos da análise, para evitar dificuldades na definição do tratamento dentro da estratégia de identificação 

escolhida.  
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Tabela 2 - Número de trabalhos defendidos nos PPG entre 1998 e 2012 
Ano entrada 

(estimado) 

Ano 

titulação 
Doutorado 

Ano entrada 

(estimado) 

Ano 

titulação 

Mestrado 

Acadêmico 

Mestrado 

Profissio-nal 

1993 1998 3.455 1995 1998 11.190 0 

1994 1999 4.212 1996 1999 13.364 49 

1995 2000 4.703 1997 2000 15.703 185 

1996 2001 5.360 1998 2001 17.467 289 

1997 2002 6.121 1999 2002 20.901 832 

1998 2003 7.377 2000 2003 23.323 1.416 

1999 2004 7.365 2001 2004 22.486 1.716 

2000 2005 8.193 2002 2005 25.847 1.816 

2001 2006 8.504 2003 2006 26.475 2.297 

2002 2007 8.949 2004 2007 26.976 2.118 

2003 2008 9.615 2005 2008 29.160 2.432 

2004 2009 10.123 2006 2009 30.535 2.860 

2005 2010 9.984 2007 2010 30.088 3.051 

2006 2011 10.602 2008 2011 31.762 3.252 

2007 2012 11.650 2009 2012 33.535 3.787 

Total   116.213 Total   358.812 26.100 

 

Finalmente, para implementar a estratégia de identificação era necessário que os 

egressos possuíssem informações sobre o vínculo empregatício no momento da entrada no pro. 

Os dados mostram que um número expressivo de egressos satisfizeram tal condição. Os 32,2 

mil doutores titulados entre 2010 e 2012 foram encontrados na RAIS, em média, em 7,3 anos 

entre 2003 e 2013 (Tabela 20). Desses, 19,7 mil possuíam informações sobre as características 

do vínculo empregatício no ano de entrada no doutorado, o que corresponde a 61% do total de 

egressos (Tabela 21). Para o mestrado acadêmico, os 155 mil egressos foram encontrados, em 

média, em 6,8 anos e cerca de 57% estavam na RAIS no ano de entrada (89,2 mil). Por fim, 

estes números para  o mestrado profissional são mais expressivos. Dos 15,3 mil egressos os 

mestres profissionais foram encontrados 9 anos na RAIS, em média, e 84% apresentavam 

vínculo empregatício no ingresso no PPG (12,8 mil).  

 Diante de todos os procedimentos apresentados e da disponibilidade de dados, a amostra 

final de interesse conta com 19.717 egressos do doutorado, 89.163 do mestrado acadêmico e 

12.881 do mestrado profissional.  
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3.3. Operacionalização das variáveis  

Neste item, apresenta-se a definição das variáveis dependentes e independentes 

utilizadas nesta tese. 

 

3.3.1. Variáveis dependentes 

Este trabalho considera a remuneração proveniente de salários derivados de vínculo 

empregatício. A remuneração total do egresso corresponde à soma da remuneração de todos os 

vínculos de um mesmo indivíduo em um determinado ano. Nos casos de desligamento do 

emprego, considerou-se a remuneração dos meses trabalhados dividida por 12 meses. Todos os 

valores foram deflacionados para o ano base de 2013 pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo (IPCA/IBGE) e foi considerada como variável dependente o logaritmo da 

remuneração por hora. 

 

3.3.2. Variáveis independentes 

O conjunto de variáveis independentes incluem variáveis demográficas e outras que 

caracterizam o vínculo empregatício principal do egresso. Uma vez que existe a possibilidade 

de um egresso possuir mais de um vínculo empregatício.  O vínculo que contribui com a maior 

parcela da remuneração foi considerado o vínculo principal do empregado13.  

A definição operacional de cada variável utilizada encontra-se no Quadro 1. 

 

 

  

                                                 
13 Porém, existem alguns egressos que possuem vínculos distintos com valores iguais de remuneração. Nestes 

casos, o vínculo com maior tempo de empresa foi definido com o principal. 
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Quadro 1 - Variáveis independentes 
Variável Descrição da variável Fonte 

UF Unidade da Federação do vínculo empregatício RAIS 

Sexo 
Dummy que assume valor 1 quando indivíduo do sexo masculino e 0 

feminino 
RAIS 

Idade Idade do trabalhador (em anos) RAIS 

Tipo Salário 
1=Mensal; 2=Quinzenal; 3=Semanal; 4=Diário; 5=Horário; 6=Tarefa; 

7=Outros 
RAIS 

Vinc_CLT 
Dummy que assume valor 1 quando trabalhador é celetista e 0 caso 

contrário 
RAIS 

CBO_02_3dig 
Ocupação do trabalhador. Três primeiros dígitos da Classificação 

Brasileira de Ocupações, criada em 2002  
RAIS 

CNAE_95_3dig Atividade da empresa contratante. Classe de Atividade Econômica 

segundo a classificação CNAE/95 
RAIS 

Experiência atual Tempo de emprego do trabalhador no CNPJ, em anos RAIS 

Experiência total14 
Maior tempo de emprego do trabalhador independente do CNPJ, em 

anos 
RAIS 

Num_vinc Número de vínculos empregatícios em determinado ano RAIS 

Qtde_vinc Estoque de vínculos ativos do empregador em 31/12 (Raiz CNPJ) RAIS 

 

 

3.4. Estratégia de identificação 

Os estudos sobre os retornos da educação enfrentam um sério problema de seleção – os 

indivíduos que obtêm níveis maiores de escolaridade diferem dos demais em diversas variáveis 

que também afetam o desempenho no mercado de trabalho (Card, 2001). Dado que as 

informações relativas à titulação são observacionais e que podem existir características não 

observáveis (ex. habilidades cognitivas, autonomia de pensamento) que podem influenciar a 

escolha por fazer uma pós-graduação stricto sensu, e estas características podem estar 

relacionadas com a remuneração e a empregabilidade, tratar o problema de endogeneidade se 

torna fundamental (Card, 1999; Heckman, LaLonde, & Smith, 1999).  

                                                 
14 A experiência atual corresponde ao tempo que o trabalhador está registrado no empregador no ano base da 

RAIS. Esta variável está disponível na RAIS. Porém, a experiência total no mercado de trabalho teve que ser 

inferida, pois a experiência atual não é uma boa proxy de tempo de experiência total no mercado de trabalho. Caso 

um trabalhador tenha mudado de empregador no começo de um determinado ano, ao final do ano esse trabalhador 

terá um ano apenas de tempo no empregador, mas este trabalhador, por exemplo, pode ter permanecido no emprego 

anterior por dez anos. Portanto, o uso desta variável não corresponderá a experiência total do trabalhador no 

mercado de trabalho. Para superar essa limitação, para todos os trabalhadores analisados na presente tese, o tempo 

de experiência total do trabalhador foi inferido a partir da variável tempo de empresa. Primeiro, foi identificado o 

primeiro ano em que os trabalhadores aparecem na série histórica da RAIS entre 2003 e 2013. Em seguida, foi 

adicionado um ano ao tempo de empresa que apareceu primeiro na série histórica do trabalhador a cada aumento 

de um ano da RAIS. Suponha que um egresso, em 2003, permaneceu cinco anos em uma determinada empresa, 

mas em 2004 mudou de empresa. O tempo de experiência total continua contando a partir dos cinco anos 

registrados no empregador que ele estava em 2003. Nesse caso, a experiência total desse trabalhador, em 2013, 

será de 15 anos, enquanto o tempo de empresa desse trabalhador será de 10 anos, caso esse não mude mais de 

empregador. Diante disso, pode-se argumentar que essa variável permite inferir de maneira satisfatória a 

experiência total do trabalhador no mercado de trabalho.  
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Este problema tem afligido os estudos que tem por objetivo estimar efeitos causais da 

educação sobre a remuneração. Mesmo quando os efeitos das variáveis observáveis são 

controlados, o efeito de variáveis não observáveis pode ser uma ameaça para a inferência causal. 

Uma grande vantagem da análise da PPG comparada com os estudos sobre níveis mais baixos 

de escolaridade é que os egressos da PPG já possuem atividades profissionais remuneradas 

antes do ingresso no programa. Grande parte do ingressantes no PPG possuíam vínculo 

empregatício no momento da entrada no programa (Tabela 21). Isso permite explorar as 

mudanças na remuneração antes e após a titulação e, assim, controlar o efeito das variáveis não 

observáveis que não mudam ao longo do tempo, adotando-se um modelo de diferenças em 

diferenças.  

Em linha com Heckman, Ichimura, & Todd (1997), alia-se a dupla diferença ao 

pareamento em variáveis observáveis no momento da entrada no programa (pré-tratamento). 

Desta forma, o viés de seleção em variáveis observáveis é controlado no pareamento e o viés 

de seleção em variáveis não observáveis que não mudam ao longo do tempo é controlado pela 

abordagem de diferenças em diferenças.  

Adicionalmente, diferenças entre os grupos de tratamento e controle em variáveis não 

observáveis e que mudam ao longo do tempo antes da entrada no programa ainda consistem em 

uma ameaça à inferência causal. Um caso relevante seria a existência de um choque negativo 

nos rendimentos antes da entrada no programa - Ashenfelter dip (Ashenfelter, 1978) que tem 

sido frequentemente observado em estudos sobre treinamento para qualificação. Esta queda 

reduz o custo de oportunidade do tempo do trabalhador e pode torná-lo mais propenso a buscar 

uma qualificação adicional. Caso estes ocorram para o grupo de tratamento e não para o grupo 

de controle, as estimativas dos efeitos do tratamento serão enviesadas (Heckman & Smith, 

1999). Outra possibilidade é a existência de retornos heterogêneos da experiência (Arcidiacono 

et al., 2008; Grove & Hussey, 2011). Se, antes do tratamento, o grupo de tratamento tiver 

maiores retornos à experiência que o grupo de controle, os efeitos do tratamento serão sobre-

estimados em um modelo de dupla diferença. Para mitigar esses problemas, os grupos de 

tratamento e controle são pareados, também, na tendência prévia da remuneração anterior à 

entrada no programa (Heckman & Smith, 1999).  
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3.4.1. Grupos de tratamento e controle 

O grupo de tratamento inclui os titulados entre 2010 e 2012 em programas de doutorado 

e titulados entre 2008 e 2012 nos mestrados acadêmico e profissional no Brasil.  

O grupo de controle para os doutorandos corresponde aos indivíduos titulados no 

mestrado acadêmico no Brasil e que não se titularam no doutorado no período de análise. A 

escolha do mestrado acadêmico como grupo de controle e não de uma população mais ampla 

como a de egressos da graduação, se dá por duas razões principais. Os alunos que completam 

o mestrado acadêmico tendem a ser mais semelhantes aos doutores - em diversas variáveis não 

observáveis como a própria motivação acadêmica e outras habilidades - do que os que possuem 

apenas graduação. Mais além, dado que é comum que os alunos completem o mestrado 

acadêmico antes do doutorado, esta abordagem permite isolar o efeito do doutorado daquele do 

mestrado. 

O grupo de controle para os mestrados acadêmico e profissional corresponde aos 

trabalhadores titulados na graduação no Brasil de acordo com a RAIS e que não possuíam 

mestrado (acadêmico ou profissional) ou doutorado no Brasil. 

 

3.4.2. Pareamento 

Os grupos de tratamento e controle foram pareados no ano da entrada no programa dos 

indivíduos do grupo de controle15 por meio das técnicas de CEM - coarsened exact matching 

(Iacus, King, & Porro, 2011b) – aliada ao pareamento por distância de Mahalanobis.  

O CEM agrega as variáveis quantitativas em intervalos e obtém um pareamento exato 

nestes intervalos assim como nas demais variáveis qualitativas consideradas. Os estratos que 

possuem apenas observações de um dos grupos (tratamento ou controle) são descartados. A 

agregação das variáveis quantitativas pode ser realizada considerando-se pontos de corte 

substantivamente relevantes (por exemplo, nível educacional – primeiro grau – para anos de 

escolaridade) ou por meio de técnicas como as utilizadas para definir a amplitude de classes de 

um histograma (Iacus, King, & Porro, 2011a). O CEM tem se mostrado com diversas 

propriedades desejáveis em termos de balanceamento obtido, sendo superior a técnicas 

tradicionais como o propensity score matching em várias dimensões. Este melhor 

                                                 
15 Remuneração de todos dos vínculos (R$), tempo de permanência na empresa em seu vínculo principal (em 

meses); idade (anos); número de vínculos empregatícios; quantidade de funcionários da empresa (CNPJ raiz); e 

variação percentual da remuneração antes da entrada no PPG. As variáveis utilizadas para o pareamento exato 

foram: sexo; tipo de salário do vínculo principal (mensal, horista, etc.); Unidade da Federação do vínculo 

empregatício; vínculo CLT (dummy); CBO 02 3 dígitos e CNAE 20 3 dígitos.  
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balanceamento, no entanto, tem como consequência negativa tamanhos de amostras pareadas 

menores (King, Nielsen, Coberley, & Pope, 2011). Dada a abundância de observações no grupo 

de controle oferecida pela base de dados utilizada neste trabalho, esta desvantagem mostrou-se 

aceitável quando comparada aos benefícios em termos de balanceamento. 

Como sugerido por Iacus et al. (2011a), para aprimorar o balanceamento nas variáveis 

quantitativas dentro de cada estrato, utilizou-se, após o CEM, o pareamento por distância de 

Mahalanobis com até 10 controles por indivíduo tratado16. O uso da base pareada nos modelos 

de diferenças em diferenças subsequentes reduz a dependência dos resultados das 

especificidades do modelo de pareamento escolhido (Ho, Imai, King, & Stuart, 2007).  

Uma base de dados com as informações do vínculo empregatício de tratados e controles 

foi gerada para cada ano de entrada (coorte). Uma vez realizado o pareamento no ano de entrada 

foram identificados os controles pareados a cada tratado individualmente. Em seguida, a série 

histórica disponível de tratados e controles pareados foi obtida com todas as observações anuais 

disponíveis na RAIS. Uma variável “Tempo” foi gerada, representando o número de anos desde 

a entrada no programa. Assim, a variável Tempo assume valor zero no ano de entrada, valores 

negativos antes da entrada e positivos após a entrada. Por exemplo, para um indivíduo que 

ingressou em 2007 e com a série de remuneração completa (2003 a 2013), a variável Tempo 

variará de quatro ano antes da entrada (-4) no programa até três anos após a titulação (+3). Para 

cada controle, foi atribuída uma data de entrada “placebo” igual à data do tratado ao qual foi 

pareado.  Por fim, as bases de todos os coortes foram agregadas e uma variável adicional foi 

gerada para identificar o ano de entrada.  

Em seguida, foram calculados os pesos de cada indivíduo selecionado para grupo de 

controle. O peso de cada controle c foi definido como: 𝑝𝑐 = 1/𝑛𝑡, em que 𝑛𝑡 é o número de 

controles selecionados para cada tratamento t. Os pesos foram utilizados em todos os testes 

estatísticos posteriores.  

Para avaliar a qualidade do pareamento, considerou-se o balanceamento a partir da 

diferença padronizada entre os tratados e controles para cada uma das variáveis incluídas na 

análise no ano de entrada.  

 

 

 

                                                 
16 O tempo de processamento do pareamento foi decisivo para esta decisão. Dada a magnitude do grupo de controle, 

o tempo de processamento foi de aproximadamente cinco dias por ano de entrada. 
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3.4.3. Modelo de diferenças em diferenças  

 Para estimar os efeitos da pós-graduação  stricto sensu sobre a remuneração dos egressos 

foi estimado um modelo de diferenças em diferenças por meio de uma regressão por Mínimos 

Quadrados Ordinários (MQO), com erros padrões clustered por indivíduo:  

 

ln(𝑦) = 𝛽0 + 𝛽1𝑇𝑟 + ∑ 𝛾𝑡𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑡

5

𝑡=−6

+ ∑ 𝜉𝑡 𝑇𝑟

5

𝑡=−6

∗ 𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜𝑡 + ∑ 𝜙𝑎𝐴𝑛𝑜𝑎

2013

𝑎=2004

+  𝜂𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟 + 𝜃𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟2 + 𝜇

+ 𝜀 

Eq. 2 

 

Em que,  

t representa o número de anos desde a entrada no programa17; 

a representa o ano em que a variável foi observada (ano RAIS); 

𝑦 é a variável dependente do indivíduo no ano RAIS 𝑎;  

𝑇𝑟 assume valor igual a 1 caso indivíduo pertença ao grupo de tratamento e 0 ao grupo de 

controle;  

𝑇𝑒𝑚𝑝𝑜 consiste em  um conjunto de variáveis dummy para cada número de anos  transcorridos 

desde o ano de entrada, exceto para o próprio ano de entrada; 

𝐴𝑛𝑜 corresponde a efeitos fixos para cada ano RAIS; 

 corresponde a efeitos fixos para cada trabalhador; 

𝜀 é o termo de erro. 

 

A equação acima representa o modelo de diferenças em diferenças, em que os efeitos 

médios do tratamento para cada ano após a entrada no programa foram obtidos por meio da 

estimação dos parâmetros 𝜉𝑡  . Como a variável dummy de tempo omitida foi a referente ao ano 

de entrada, os coeficientes referem-se  à duplas diferenças em relação a este ano.  

O uso de uma variável dummy para cada número de anos transcorridos em relação ao 

ano de entrada permite, como em Ketel et al. (2015), explorar a evolução da tendência ao longo 

do tempo sem estabelecer uma forma funcional específica a priori.  

 Modelos adicionais, incluindo uma interação tripla entre as variáveis de tratamento, 

tempo e outras características do trabalhador no ano de entrada (assim como as demais 

interações duplas pertinentes) foram estimados para analisar a heterogeneidade dos efeitos 

encontrados.  

                                                 
17 t varia de -4 a 3 para o doutorado e de -5 a 6 para os mestrados acadêmico e profissional.  
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4. RESULTADOS 

 

Nesta seção são apresentadas estatísticas descritivas do perfil dos egressos no ano de 

entrada e após a titulação, assim como os resultados do pareamento realizado e dos modelos de 

diferenças em diferenças.  

 

4.1. Perfil dos egressos no ano de entrada do programa e pós-titulação  

 

4.1.1. Variáveis demográficas 

A idade média dos egressos na entrada no doutorado e no mestrado profissional é de 

aproximadamente 36 anos e se mantém estável nos diferentes anos de entrada observados. Já  

os ingressantes no mestrado acadêmico são, em média, 4 anos mais novos que os egressos dos 

outros dois cursos (Tabela 3).  

 

Tabela 3 – Idade média por ano de entrada 

Ano entrada 

Doutorado Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

n Média 
Desvio-

padrão 
n Média 

Desvio-

padrão 
n Média 

Desvio-

padrão 

2005 5.917 36,3 8,5 16.109 32,9 8,4 2.060 36,1 8,8 

2006 6.534 36,3 8,7 17.072 32,6 8,5 2.389 35,7 9,0 

2007 7.266 35,9 8,8 17.166 32,2 8,3 2.621 36,0 9,0 

2008 - - - 18.787 32,1 8,5 2.746 35,8 9,1 

2009 - - - 20.029 31,8 8,3 3.275 36,1 9,2 

 

Vale ressaltar que se incluem aqui apenas os egressos encontrados na RAIS no ano de 

entrada. Isso exclui, entre outros, aqueles que seguiram da graduação e/ou mestrado diretamente 

para a PG sem ter se inserido previamente no mercado de trabalho com vínculo empregatício. 

Desta forma, é de se esperar que a média de idade dos não encontrados na RAIS seja inferior 

ao valor aqui observado. Para verificar essa questão, foi recuperada a idade dos egressos sem 

vínculo empregatício no ano de entrada com base nos outros anos em que o egresso aparece na 

RAIS. Após esse procedimento, a idade média de todos os egressos no ano de entrada foi 28 

anos para o doutorado, 26 para o mestrado acadêmico e 31 para o mestrado profissional. Estes 

resultados indicam que a estratégia de identificação considera uma amostra com idade média 

mais elevada dos egressos, em 8 anos, 6 anos e 5 anos, para o doutorado, mestrado acadêmico 

e mestrado profissional, respectivamente. As consequências deste fato para os resultados da 

presente tese serão discutidos no item 4.3.1. 
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A distribuição de gênero dos ingressantes também não se alterou significativamente ao 

longo dos anos de entrada. Porém, os homens são a maioria no mestrado profissional (média de 

57% em todos os anos de entrada), enquanto a proporção de mulheres é maior nos programas 

acadêmicos (média de 55% em todos os anos de entrada) (Tabela 22).  

A maior proporção de egressos é oriunda de programas da região Sudeste (cerca de 

60%), mas esta proporção teve uma leve redução ao longo dos anos de entrada. As regiões 

Norte e Centro-Oeste respondem pelas duas menores em proporções de egressos, cerca de 3% 

e 7%, considerando todos os cursos e anos de entrada (Tabela 23).  

 

4.1.2. Atuação no mercado de trabalho dos egressos no ano de entrada no 

programa e pós-titulação 

Nesta seção analisa-se a atuação dos egressos no mercado de trabalho em seu ano de 

entrada no programa e no ano mais recente disponível pós-titulação (2013). As estatísticas 

referem-se – exceto explicitado o contrário – apenas ao vínculo principal do egresso. Três 

diferentes variáveis são exploradas: a ocupação (de acordo com o CBO), a atividade do 

empregador (seguindo o CNAE) e o tipo de vínculo (CLT ou estatutário). Embora os resultados 

estejam correlacionados (por exemplo, trabalhadores com CBOs relativos à docência tendem a 

atuar em instituições cujos CNAEs relacionam-se ao ensino e trabalhadores que atuam na 

administração pública tendem a apresentar vínculos estatutários) as relações não são perfeitas. 

Por exemplo, em muitos casos, professores de instituições de ensino público são reportados em 

CNPJs associados ao CNAE da Administração Pública e não Educação ou egressos atuam como 

gestores em instituições de ensino. Por esta razão, as três variáveis são analisadas 

separadamente. 

 

4.1.2.1. Doutorado 

Entre as principais atividades (definidas a partir do CBO de 3 dígitos) dos egressos do 

doutorado em seu ano de entrada18 predomina a docência, com mais de dois terços da amostra 

em todos os coortes de anos de entrada analisados (2004 a 2007)19. A participação de 

professores do ensino superior, embora se mantenha na primeira colocação, apresentou queda 

de 38,3% em 2004 para 32,8% em 2007 (Figura 5 e Tabela 24). Entre as demais atividades, 

                                                 
18 Embora o termo ingressantes fosse mais natural, este estudo não possui informações sobre os ingressantes 

desistentes, assim observam-se aqui os egressos em seu ano de entrada. 
19 CBOs 234, 231, 232, 331, 233 
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observa-se uma forte pulverização com destaque para profissionais de medicina, saúde e afins 

(cerca de 10% dos egressos) e escriturários, assistentes e auxiliares administrativos (6,7% em 

2007 - Tabela 24 do Apêndice). 

Em 2013, foram encontrados 90% dos ingressantes analisados no ano de entrada20. As 

dez principais ocupações praticamente não se alteraram do ano de entrada até o ano de 2013 

(Tabela 25). As proporções dos egressos que eram professores do ensino superior é de 

aproximadamente 35%, com tendência de queda (Tabela 24 e Tabela 25). Adicionalmente, em 

torno de 10% dos egressos possuíam, no ano de entrada, um vínculo como professor do ensino 

superior, no entanto, como atividade secundária (não como vínculo principal). Há uma 

tendência de migração para a docência no ensino superior após a titulação para os egressos com 

anos de entrada mais recentes. No entanto, em geral a participação de atividades de ensino 

superior se mantém semelhante entre antes e após a titulação (Tabela 24 e Tabela 25), 

sinalizando uma limitada migração dos egressos para a carreira acadêmica após a titulação. 

 

 

 
Figura 5 - Doutorado. Proporção de professores do ensino superior por ano de entrada 

 

OS CNAEs mais comuns das organizações em que os doutorandos atuavam no ano de 

entrada incluem instituições de ensino (em torno de 50%), seguidos pela administração pública 

(em torno de 30%), enquanto  outros setores de atividade (indústria, comércio e serviços  não 

educacionais), em conjunto, respondem pelos demais 20%. Após a titulação (em 2013), há uma 

forte migração para as instituições de ensino, que passam a representar mais de 70% dos 

                                                 
20 Os egressos podem não ter sido encontrado por diversos motivos, dentre eles: inconsistências no CPF, não 

possuíam vínculo empregatícios, etc.  
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vínculos principais dos egressos, em detrimento da administração pública e outros setores21,22 

(Figura 6). Parte significativa desta migração dá-se no ensino em níveis inferiores à graduação, 

tais como a educação fundamental e média (Tabela 24 e Tabela 25).  

  

 
 

Figura 6 - Doutorado. Proporção de egressos por CNAE no ano de entrada e pós-titulação 

 

Há significativa concentração das ocupações dos ingressantes em termos de 

organizações em que trabalham.  Enquanto 1350 organizações empregavam os doutorandos em 

2007, um quarto destes ingressantes atuavam nos 50 principais empregadores. Entre estes se 

destacam o Governo do Estado de São Paulo, Sociedade de Ensino Superior Estácio de Sá, 

UFMG, UERJ, Sociedade Mineira de Cultura (PUC/MG), Fundação Oswaldo Cruz, Prefeitura 

da Cidade do Rio de Janeiro, UFF e CENPES – Petrobrás (Tabela 28). 

No que se refere ao tipo de vínculo (CLT ou estatutário) há uma migração dos egressos 

do setor privado para o setor público (Figura 7). As proporções por ano de entrada já indicam 

um aumento de ingressantes estatutários nos programas de doutorado entre 2004 e 2007 (41,4% 

para 49,5%). Após a titulação, esta tendência se consolida com predominância dos egressos no 

setor público (por volta de 65%) (Tabela 29 e Tabela 30). Isto mostra que o setor público é o 

principal empregador dos egressos do doutorado no Brasil. 

 

                                                 
21 Esta análise foi realizada com base nos primeiros dois dígitos do CNAE. Para  conhecer os dez principais CNAEs 

considerando os três primeiros dígitos do CNAE  veja  Tabela 26 e Tabela 27. 
22 Em vários casos professores que atuam em instituições públicas estão vinculados a CNAEs de administração 

pública e não de educação, os egressos com CNAE de administração pública e CBO como professor de ensino 

superior foram considerados com atuando em instituições de ensino.  
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Figura 7 - Doutorado. Proporção de celetistas e estatutários no ano de entrada e pós-titulação 

 

Quanto à remuneração, no ano de entrada, os doutorandos apresentavam uma 

remuneração média de R$ 6.000 enquanto pós-titulação este valor é de, aproximadamente R$ 

11.000, o que representa um crescimento de cerca de 85% entre o ano de entrada e o ano de 

2013 (Figura 8). Vale ressaltar que os egressos de coortes mais recentes tem menos anos de 

carreira após o doutorado, o que explica a tendência decrescente da remuneração dos egressos 

pós-titulação por coorte observada na Figura 8. Assim, para os egressos com ano de entrada em 

2007 (titulados em 2012), a remuneração observada em 2013 é aquela do primeiro ano após a 

titulação, enquanto para os egressos com ano de entrada em 2004 (titulação em 2009), a 

remuneração em 2013 refere-se ao terceiro ano após a titulação (desconsiderado o ano de 

titulação). Estas diferenças entre a remuneração no ano de entrada e em 2013 sugerem um 

elevado incremento na remuneração devido ao doutorado, mas devem ser tomadas com cautela, 

já que a evolução da remuneração de um grupo de controle não é considerada. O modelo de 

diferenças em diferenças a ser apresentado mais adiante corrigirá este ponto. 
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Figura 8 - Doutorado.  Evolução da remuneração por ano de entrada 

 

Em termos de outras características do vínculo empregatício não há fatos mais 

relevantes para os propósitos deste trabalho. O tipo de salário que predomina entre os egressos 

no ano de entrada é o mensalista e a proporção tem aumentado ao longo dos anos de entrada, 

passando de 75,2% para 80% dos doutorandos (Tabela 29). Este incremento ocorre em 

detrimento da participação de horistas. Os ingressantes no doutorado têm uma média 

aproximada de 75 meses (6 anos e três meses) e mediana por volta de 40 meses (3 anos e quatro 

meses) e terceiro quartil por volta de 100 meses (8 anos e quatro meses) em seu vínculo 

empregatício principal (Tabela 31). Isto indica que, em geral, doutorandos têm vínculos 

empregatícios duradouros. Além disso, os doutorandos trabalham predominantemente em 

grandes organizações23 (Tabela 31).  

Em termos de número de vínculos empregatícios, a média de 1,5 vínculos empregatícios 

por ano não apresenta mudança ao longo dos anos de entrada (Tabela 31). Em todos os anos 

analisados, cerca de 65% dos ingressante têm apenas um vínculo, 25% dois vínculos e 8,5% 

três vínculos empregatícios. A leve redução da média do número de vínculos é coerente com o 

aumento da proporção de mensalistas e estatutários, vínculos que exigem dedicação exclusiva 

do empregado.  Após a titulação, 70% egressos tem apenas um vínculo, 20% dois vínculos e 

7% três vínculos, considerando a média dos anos de entrada. Ou seja, existe um incremento de 

5% na proporção de egressos com apenas um vínculo entre o ano de entrada e 2013 (Tabela 31 

e Tabela 32).  

 

                                                 
23 O IBGE tem como critério de classificação do porte das empresas, para fins bancários, ações de tecnologia, 

exportação e outros, os seguintes intervalos: Micro: com até 19 empregados; Pequena: de 20 a 99 empregados; 

Média: 100 a 499 empregados; e Grande: mais de 500 empregados 
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4.1.2.2. Mestrado Acadêmico e Mestrado Profissional 

Entre os egressos do mestrado acadêmico, por volta de 37% atuavam em instituições de 

ensino no ano de entrada, 27% na administração pública e 36% em outros ramos de atividade 

(indústria, comércio e serviços)24,25(Tabela 38). Já no mestrado profissional, a proporção de 

egressos que atuavam, no ano de entrada, na administração pública é semelhante à do mestrado 

acadêmico (25% em média). O mestrado profissional possui, no entanto, uma proporção menor 

em educação e maior em outros ramos de atividade, o que é consistente com o foco do mestrado 

profissional no mercado não-acadêmico. No entanto, a participação dos outros ramos de 

atividade tem caído significativamente ao longo do tempo, sendo que, em 2009, se aproxima 

dos valores encontrados no mestrado acadêmico (37% para o mestrado acadêmico e 42% para 

o profissional) (Figura 9, Tabela 39 e Tabela 41).  

Há, em certa medida, um movimento de convergência ao longo do tempo do perfil dos 

ingressantes no mestrado profissional para o perfil do acadêmico em termos de setor de atuação 

dos empregadores. Este movimento sugere que, em termos relativos, o mestrado profissional 

tem atraído menos candidatos que seriam relevantes para o seu público alvo e que 

diferenciariam o mestrado profissional do acadêmico. 

 

Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

  

Figura 9 -  Mestrados. Evolução CNAE (divisões) por ano de entrada 

 

Após a titulação, observa-se um incremento da participação de instituições de educação 

como empregadoras em relação ao ano de entrada, atingindo 52% para o mestrado acadêmico 

                                                 
24 Para as análises considerou-se a divisão do CNAE 95 (dois dígitos). A categoria outros corresponde ao somatório 

das proporções dos CNAE desconsiderando educação e administração pública.  
25 A proporção de trabalhadores nos CNAEs associados a educação é menor que a proporção de CBOs associados 

a professores em parte porque várias instituições de ensino pública estão classificadas no CNAE de administração 

pública, defesa e seguridades social.  
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e 36% para o mestrado profissional. Por outro lado, há uma redução da participação de 

atividades outras que administração pública e educação, tanto no mestrado profissional (queda 

de 7%) quanto no mestrado acadêmico (queda de 10%) (Figura 20). Isso sinaliza que os 

titulados nos mestrados estão migrando da indústria, comércio e serviços  não educacionais para 

instituições de ensino.  

Embora este movimento esteja alinhado com o programa acadêmico, sinaliza 

novamente o movimento de afastamento, em termos relativos, do mestrado profissional e de 

uma de suas prioridades - a inserção de egressos na atividade econômica na indústria, comércio 

e serviços não educacionais. 

 

 

Figura 10 – Mestrados.  Distribuição dos CNAE (médias de todos os anos de entrada) 

 

A Tabela 4 apresenta a relação das dez principais ocupações dos egressos dos mestrados 

no momento da entrada no programa (considerando todos os anos de entrada), que representam 

por volta de dois terços dos egressos. A ocupação mais exercida pelos egressos dos mestrados 

no ano de entrada foi a de professor do ensino superior, com participação que varia de 15,7% a 

12,7% entre 2004 e 2009 para o mestrado acadêmico, enquanto que estas proporções variam 

entre 12,7% e 11,4% para o mestrado profissional no mesmo período (Tabela 33 e Tabela 35). 

Incluindo os professores26 em outros níveis de ensino essas proporções passam para 36% e 22% 

                                                 
26 Professores de nível superior na educação infantil e no ensino fundamental; Professores do ensino médio; 

Professores do ensino superior; Profissionais de organização e administração de empresas e afins; Professores de 

nível médio na educação infantil, no ensino fundamental e no profissionalizante. 
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(média considerando todos os anos de entrada) para o mestrado acadêmico e profissional, 

respectivamente. Esta menor proporção de professores nos mestrados profissionais, assim como 

a ocorrência de posições de gerência (gerentes de áreas de apoio e gerência de produção e 

operações) entre as dez mais comuns no mestrado profissional, mas não no acadêmico, é 

consistente com o perfil esperado no mestrado profissional, de um público alvo com atuação 

não acadêmica. 

Tabela 4 – Mestrados. Top 10 CBO 2002 ano de entrada 
Cód. 

CBO 
CBO Descrição Acad. Prof. 

234 Professores do ensino superior X X 

223 Profissionais da medicina, saúde e afins X X 

231 Professores de nível superior na educação infantil e no ensino fundamental X X 

411 Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administrativos X X 

232 Professores do ensino médio X X 

331 
Professores de nível médio na educação infantil, no ensino fundamental e no 

profissionalizante 
X X 

214 Engenheiros, arquitetos e afins X X 

111 Membros superiores do poder legislativo, executivo e judiciário X  

252 Profissionais de organização e administração de empresas e afins X X 

212 Profissionais da informática X X 

251 Cientistas sociais, psicológicos e afins X  

239 Outros profissionais do ensino não classificados anteriormente X  

142 Gerentes de áreas de apoio  X 

141 Gerentes de produção e operações  X 

Fonte: RAIS/MTE – Relação Anual de Informações / Ministério do Trabalho 
Nota. Lista dos dez primeiros CBOs considerando todos os anos de entrada (Tabela 38 e Tabela 40) 

  

Após a titulação (ano de 2013), destaca-se o incremento da atuação dos egressos como 

professores do ensino superior no vínculo principal entre o ano de entrada a pós-titulação (ano 

de 2013). A proporção de titulados no mestrado acadêmico que tem como vínculo principal a 

atividade de professor do ensino superior aumenta significativamente, passando, em média, de 

14,5% para 23,7%, entre o ano de entrada e o ano de 2013. Tendência semelhante pode ser 

observada para o mestrado profissional, porém de menor magnitude, passando de 12,5% para 

17,1% no mesmo período (Figura 11).  

Este aumento sinaliza um direcionamento da carreira dos mestres para a docência. Esta 

possibilidade é apoiada pela regulamentação do MEC que permite, dentro de certos limites, que 

professores sem título de doutor atuem nos programas de graduação. Adicionalmente, é possível 

que os mestres mantenham sua atividade principal fora da docência e atuem como professores 

do ensino superior como uma atividade complementar. Assim, se apresenta na Figura 11 a 

proporção de professores do ensino superior em seu vínculo secundário. A atuação como 

professor como vínculo secundário é menos comum para ambos os tipos mestrado, com 

proporção de 12,1% após a titulação.  
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Apesar da existência de variações entre as proporções para os demais CBOs, a lista dos 

principais manteve-se praticamente inalterada entre os anos de entrada e 2013 (Tabela 33, 

Tabela 34, Tabela 35 e Tabela 36).  

 

 

Figura 11 – Mestrados.  Proporção de professores do ensino superior por tipo de vínculo 

(média de todos os anos de entrada) 

 

 Em termos de tipo de vínculo empregatício, destaca-se o incremento significativo dos 

estatutários como ingressantes no mestrado profissional. No ano de entrada de 2004, a 

proporção de estatutários era de 24,4% e passou para 39,9% em 2009. Já para o mestrado 

acadêmico, a proporção de estatutários se manteve relativamente estável no ano de entrada. 

Vale ressaltar que em 2009, último ano de entrada disponível, as proporções de estatutários nos 

mestrados são praticamente iguais (Tabela 43). Este resultado é consistente com o aumento da 

participação dos CNAEs da administração pública.  

 Após a titulação (ano de 2013), há também, tanto para o mestrado acadêmico quanto 

para o profissional, um incremento na participação de estatutários, que atinge valores 

semelhantes para o mestrado acadêmico e profissional em torno de 47%, para os ingressantes 

de 2009.  

O movimento do mestrado profissional de incrementar a parcela de servidores públicos 

sinaliza, assim como observado nos setores de atuação dos empregadores, uma tendência de 

convergência entre o mestrado profissional e o acadêmico, reduzindo a sua diferenciação no 

que se refere ao perfil de atuação de seus egressos. 
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Figura 12 – Mestrados.  Evolução da participação dos estatutários para o ano de entrada e 

pós-titulação (ano de 2013) 

 

 Por fim, em termos de remuneração no ano de entrada,  a média dos ingressantes  nos 

mestrados acadêmico e profissional é relativamente estável no período analisado. A 

remuneração dos ingressantes do mestrado profissional, no entanto, é significativamente maior 

que a do mestrado acadêmico (em torno de R$ 4,4 mil para o acadêmico e R$ 7,1 mil para o 

profissional), o que representa uma diferença de aproximadamente 57% (Figura 13)27. 

 

                                                 
27

 A remuneração dos egressos por grande região geográfica encontram-se na Tabela 45 e Tabela 46. 
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Figura 13 – Mestrados.  Evolução da remuneração total por ano de entrada  

 

As rendas mais elevadas dos egressos do mestrado profissional no ano de entrada não 

refletem apenas diferenças de tipos de ocupação dos trabalhadores, já que as distribuições de 

ocupação são semelhantes entre ambos os programas. Este resultado sugere que os indivíduos 

que ingressam no mestrado profissional são mais produtivos no mercado de trabalho.  

Esta diferenciação de perfis pode-se dar em função do custo do curso. Os cursos de 

mestrado profissional são em geral pagos enquanto os cursos de mestrado acadêmico são 

gratuitos (nas instituições públicas) e com frequente isenção de mensalidades nas instituições 

privadas. É comum que as mensalidades do mestrado profissional sejam subsidiadas pelo 

empregador, tanto para os servidores públicos quanto para aqueles que atuam na iniciativa 

privada. Dados os valores serem geralmente elevados, há um possível viés de seleção pela 

própria empresa ao escolher os trabalhadores que poderiam receber o subsídio.   

Ao contrário do observado nos setores de atuação dos empregadores e na proporção de 

vínculos estatutários, quanto à renda na entrada não se observa um movimento de convergência 

entre os mestrados, mas sim uma constante diferenciação. 

Há outras diferenciações entre o mestrado profissional e o acadêmico relacionadas ao 

diferencial de renda na entrada. A proporção de homens no mestrado profissional é maior do 

que no acadêmico, os empregadores são de maior porte para o mestrado profissional, em média 

com 4 mil funcionários contra 1,4 mil funcionários para os ingressantes no mestrado acadêmico 
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(Tabela 53). Os ingressantes no mestrado profissional têm, em média, mais tempo de atuação 

na empresa em que trabalhavam no ano da entrada – em torno de 75 meses (6 anos e 3 meses), 

valor superior aos observados para o mestrado acadêmico, que  varia de 50 a 59 meses (Tabela 

49).  

Observa-se um relevante incremento na remuneração tanto para o mestrado acadêmico 

quanto para o mestrado profissional entre o ano de entrada e após a titulação (ano 2003). Por 

exemplo, para o ano de entrada de 2003 (titulação em 2006), o incremento da remuneração até 

2013 (sete anos após a titulação) foi de 73% para o mestrado profissional e 106% para o 

mestrado acadêmico (Figura 13). Vale ressaltar que os egressos de coortes mais recentes  têm 

menos anos de carreira após os mestrados, o que explica a tendência decrescente da 

remuneração dos egressos por coorte observada no gráfico. A analisar o ano de entrada de 2009 

(ano de titulação em 2012), este incremento foi de 38,7% para o mestrado profissional e 57% 

para o mestrado acadêmico, apenas um ano após a titulação. Embora estas diferenças sugiram 

um impacto de grande magnitude da titulação, elas devem ser interpretadas com cautela já que 

não levam em conta a evolução da remuneração para um grupo de controle, o que será analisado 

no presente estudo no modelo de diferenças em diferenças.  

No que se refere a outras características do vínculo empregatício não há diferenças 

importantes entre o mestrado profissional e o acadêmico ou entre antes e após a titulação. As 

médias do número de vínculos entre  mestrados acadêmico e profissional não diferem 

significativamente no ano de entrada. Cerca de 65% dos egressos no ano de entrada possuem 

apenas um vínculo, 25% dois vínculos e 7% três vínculos, para todos os dois tipos de mestrado 

e todos os anos de entrada (Tabela 51). Estes valores se mantêm estáveis após a titulação (ano 

de 2013) (Tabela 52). No que se refere à distribuição de empregadores, os dez principais 

concentram, em 2004, 11,7% dos egressos do mestrado acadêmico no ano de entrada e essa 

concentração tem diminuindo ao longo do tempo, passando para 5,5% em 2009. Já para o 

mestrado profissional, a participação dos dez principais empregadores passou de 16,3% em 

2004 para 10,5% em 2009 (Tabela 55). As listas dos principais empregadores encontram-se nas 

Tabela 56 e Tabela 57 do apêndice.  
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4.2. Pareamento 

Para o pareamento dos grupos de controle e tratamento foram utilizados os anos de 

entrada de 2005 a 2007 para o doutorado e entre 2005 a 2009 para os mestrados. Em cada um 

dos anos de entrada, o pareamento foi realizado incluindo uma variável que corresponde à 

variação percentual da remuneração do trabalhador antes da entrada no programa28. Este 

procedimento permite o pareamento na tendência prévia de crescimento na remuneração dos 

controles e tratados. Diante disto, não foi possível utilizar os coortes de 2003 e 2004 nos 

modelos que captam os efeitos da PG na remuneração dos egressos. A inclusão da tendência 

prévia no pareamento é particularmente relevante como discutido no item 3.4.  

A qualidade do pareamento foi avaliada por meio das diferenças padronizadas entre 

controles e tratados para as variáveis incluídas no pareamento. Nem todas as variáveis incluídas 

no pareamento aparecem nos gráficos a seguir já que as variáveis sexo, tipo de salário, CBO02 

3 dígitos, CNAE95 3 dígitos, vínculo principal, tipo de vínculo (CLT ou não) e UF do 

vínculo empregatício foram consideradas no pareamento exato29.  

Ao utilizar os três anos de entrada para o doutorado que permitem avaliar a evolução da 

remuneração antes e depois da titulação, foram encontrados controles (mestres no ano de 

entrada do respectivo doutorando) para 11,8 mil dos 19,7 mil egressos com ano de entrada, ou 

seja, 60,1% dos egressos com ano de entrada e 36,7% do total de ingressantes. O público de 

controle selecionado corresponde a 34,8% do total de controles disponíveis, o que resulta em 

uma média de 6 controles para cada tratado (Tabela 5).   

 

Tabela 5 - Doutorado. Número de tratados e controle por ano de entrada 

Ano entrada 
Total 

ingressantes 

Tratados com 

ano de entrada 

Tratados 

pareados 

Controles 

total 

Controles 

pareados 

Controles/ 

Tratados 

pareados 

2005 9.984 5.917 3.966 55.103 22.701 5,7 

2006 10.602 6.534 3.875 68.025 23.437 6,0 

2007 11.650 7.266 4.016 80.736 24.902 6,2 

Total 32.236 19.717 11.857 203.864 71.040 6,0 

 

Vale ressaltar que para o pareamento do doutorado não foi utilizada a combinação entre 

as técnicas CEM e Distância de Mahalanobis30. Devido ao reduzido número de controles 

disponíveis para pareamento (mestres) e ao método do CEM ser mais rigoroso, por considerar 

                                                 
28 Para o ano de entrada 2005, a variação na remuneração foi de 2003 a 2004; para 2006, a variação foi de 2003 a 

2005; e para 2007, a variação foi de 2003 a 2006, e assim por diante. 
29 A estatística descritiva destas variáveis foi apresentada no item 4.1. 
30 Módulo Mahapick do software Stata 14. 
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o não balanceamento entre tratados e controles, o que provoca a eliminação de um maior 

número de controles fora de suporte comum quando comparado ao método Distância de 

Mahalanobis, somente esta última técnica foi utilizada. Apesar disso, a qualidade do 

pareamento não foi prejudicada, conforme discutido abaixo.  

 A Figura 14 apresenta os gráficos que permitem avaliar o balanceamento entre os grupos 

de controle e tratamento para o doutorado. Duas comparações foram feitas, a primeira 

corresponde à comparação entre os grupos de controle e tratamento antes e depois do 

pareamento. Nota-se uma melhora no balanceamento após o pareamento, uma vez que as 

diferenças padronizadas não ultrapassam o limite recomendado de 0,25 desvio-padrão e 

aproximam-se do zero entre os grupos de controle e tratamento em todas as variáveis analisadas 

(Figura 14 e Tabela 58).  

2005 

 

2006 2007 

  

Figura 14 - Doutorado. Diferenças padronizadas das variáveis utilizadas no pareamento por 

ano de entrada 
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Para o mestrado acadêmico, foi utilizada a combinação entre as técnicas CEM e 

Distância de Mahalanobis com base nos anos de entrada de 2005 a 2009. Ao utilizar estes cinco 

coortes, foram encontrados controles (graduados no ano de entrada do respectivo mestrando) 

para 28,8 mil dos 46,5 mil egressos do mestrado acadêmico com ano de entrada e tendência 

prévia, ou seja, 62% dos egressos com essas características, 32,3% com ano de entrada e 18,6% 

do total de ingressantes para o mestrado acadêmico (Tabela 6).  

 

Tabela 6 - Mestrado Acadêmico. Número de tratados e controles por ano de entrada 

Ano 

entrada 

Total 

ingressantes 

Tratados com 

ano entrada 

Tratados com 

ano entrada e 

tendência 
prévia 

Tratados 

pareados  

Controles  

total 

Controles  

total com 

tendência  
prévia 

Controles 

pareados  

Controles 

/Tratados 

pareados 

2005 29.160 16.109 10.413 6.791 2.807.643 2.310.698 39.859 5,9 

2006 30.535 17.072 10.048 5.903 2.930.714 2.273.799 34.595 5,9 

2007 30.088 17.166 9.005 5.616 3.251.056 2.409.688 33.659 6,0 
2008 31.762 18.787 8.769 5.430 3.497.135 2.477.792 31.511 5,8 

2009 33.535 20.029 8.299 5.130 3.794.354 2.564.131 29.835 5,8 

Total 155.080 89.163 46.534 28.870 16.280.902 12.036.108 169.459 5,9 

 

Assim como no doutorado, houve uma significativa melhora no balanceamento após o 

pareamento, uma vez que as diferenças padronizadas não ultrapassam o limite recomendado de 

0,25 desvio-padrão e aproximam-se do zero entre os grupos de controle e tratamento em todas 

as variáveis analisadas (Figura 15 e Tabela 59).  

 

 

2005 

 

2006 2007 
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2008 2009 

  

Figura 15 -  Mestrado Acadêmico. Diferenças padronizadas das variáveis utilizadas no 

pareamento 

 

Por fim, para o mestrado profissional31, também foi utilizada a combinação entre CEM 

e Distância de Mahalanobis para os mesmos anos de entrada. Ao utilizar estes cinco coortes, 

foram encontrados controles (graduados no ano de entrada do respectivo mestrando) para 4,8 

mil dos 9 mil egressos do mestrado acadêmico com ano de entrada e tendência prévia, ou seja, 

53% dos egressos com essas características, 42% com ano de entrada e 35% do total de 

ingressantes para o mestrado profissional (Tabela 7).  

 

Tabela 7 - Mestrado Profissional. Número de tratados e controles por ano de entrada 

Ano 
entrada 

Total 
ingressantes 

Tratados com 
ano entrada 

Tratados com 

ano entrada e 
tendência 

prévia 

Tratados 
pareados 

Controles  
total 

Controles  

total com 
tendência  

prévia 

Controles 
pareados  

Controles 

/Tratados 
pareados 

2005 2.118 1.741 1.698 892 1.264.593 1.213.410 4.469 5,0 
2006 2.432 2.060 1.742 1.022 1.400.528 1.360.242 5.400 5,3 

2007 2.860 2.389 1.833 991 1.664.975 1.384.602 5.106 5,2 

2008 3.051 2.621 1.766 843 1.790.630 1.474.194 4.129 4,9 
2009 3.252 2.746 2.009 1.108 1.950.523 1.557.128 5.498 5,0 

Total 13.713 11.557 9.048 4.856 8.071.249 6.989.576 24.602 5,1 

 

A melhora no balanceamento após o pareamento do mestrado profissional foi 

significativa. Todas as diferenças padronizadas não ultrapassam o limite recomendado de 0,25 

desvio-padrão e aproximam-se do zero entre os grupos de controle e tratamento em todas as 

variáveis analisadas (Figura 16 e Tabela 60).  

 

 

 

                                                 
31 Foram criados mestrados profissionais dentro da área de avaliação de Ensino da CAPES cujo objetivo é 

aprimorar as habilidades dos professores do ensino fundamental. Os egressos desses programas foram excluídos 

do modelos de diferenças em diferenças do mestrado profissional por se assemelharem demasiadamente com os 

mestres da modalidade acadêmica. Cerca de 15% dos tratados pareados foram excluídos.  
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2005 

 

2006 2007 

  

2008 2009 

  

Figura 16 - Mestrado Profissional. Diferenças padronizadas das variáveis utilizadas no 

pareamento 

 

 Os resultados encontrados nesta seção para os três cursos e coortes analisados indicam 

que os grupos de controle e tratamento são similares em características observáveis após o 

pareamento, o que aumenta a confiança nas inferências causais dos efeitos da PG sobre a 

remuneração de seus egressos. 
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4.3. Efeitos da pós-graduação stricto sensu na remuneração dos egressos 

Para estimar os efeitos da pós-graduação stricto sensu na remuneração dos egressos, 

estimou-se o modelo de diferenças em diferenças considerando como variável dependente o 

logaritmo da remuneração média por hora. A variável dependente foi centrada em torno da 

média, o que é equivalente a incluir efeitos fixos para cada trabalhador (como proposto na Eq. 

2) já que, devido ao elevado número de trabalhadores observados, o software utilizado (Stata) 

não permitiu a inclusão dos efeitos fixos.  

Como variáveis independentes considerou-se uma variável dummy que indica se o 

trabalhador é do grupo de controle ou tratamento (egresso), um conjunto de variáveis dummy 

que representam os anos desde a entrada na PG, as interações entre tratamento e as variáveis 

dummy de anos desde a entrada na PG, experiência total do trabalhador no mercado de trabalho, 

experiência total ao quadrado e efeitos fixos de ano da remuneração observada (ano RAIS), 

como formalizado na Eq. 2. 

Com base nas variáveis descritas acima, foi estimado o modelo por MQO com erros 

padrões clustered por indivíduo. Para facilidade de interpretação, as variáveis dummy de tempo 

foram nomeadas de acordo com três diferentes intervalos: antes da entrada, durante o curso e 

após a titulação. A variável d_0_titulação representa o ano da titulação. 

Os coeficientes de interesse para a estimativa dos efeitos da PG stricto sensu sobre a 

remuneração são os das interações tempo e tratamento após a titulação no programa, que 

representam as duplas diferenças entre tratados e controles e entre ano de entrada e o ano em 

questão.  

A Tabela 8 e a Figura 17 e Figura 19 apresentam os resultados encontrados do modelo 

de diferenças em diferenças. Como a explicação da evolução dos efeitos é diferente para cada 

período analisado, em um primeiro momento se analisará o período antes da entrada na PG, em 

seguida, o período durante a PG, e por fim, após a titulação no PG. 

A análise do período antes da entrada na PG permite atestar a qualidade do pareamento 

realizado. Antes da entrada no PG, os coeficientes da interação tempo e tratamento captam 

eventuais desbalanceamentos entre os grupos de tratamento e controle que deveriam ter sido 

eliminados pelo pareamento. Para o doutorado, todas as interações foram não significantes 

(Tabela 8), indicando que estatisticamente as diferenças de remuneração entre os grupos de 

controle (mestres) e tratamento (doutores) são nulas. Já para o mestrado acadêmico, apesar das 

interações serem significantes antes da PG, a diferença de remuneração entre controles 
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(graduados) e tratados (mestres) não ultrapassa 4%32. Por fim, para o mestrado profissional, 

somente a interação que corresponde ao ano anterior a entrada na PG foi significante, porém a 

diferença de remuneração entre tratados e controles é inferior a 2%. Esses resultados sinalizam 

um bom balanceamento entre os grupos de controle e tratamento em termos de evolução da 

remuneração antes da entrada na PG.  

Este resultado é importante para a inferência causal que se pretende estabelecer aqui. 

Além do pareamento em variáveis observáveis no ano de entrada na PG, realizou-se o 

pareamento na tendência de crescimento da remuneração entre os grupos de controle e 

tratamento antes da entrada na PG. Caso as trajetórias de remuneração de tratados e controles 

antes da PG apresentassem diferenças, poder-se-ia argumentar que estes grupos, apesar de 

serem parecidos em termos de variáveis observáveis no ano de entrada, exibiriam efeitos 

heterogêneos da experiência (Arcidiacono et al., 2008; Grove & Hussey, 2011) ou possuiriam 

alguma característica latente que geraria um crescimento mais rápido na carreira em termos de 

remuneração. Estes resultados indicaram que esta possível ameaça a inferência causal foi 

mitigada de maneira satisfatória (Heckman & Smith, 1999). A Figura 20 e Figura 21 que 

apresentam a evolução da remuneração por hora de tratados e controles para os três cursos, 

ilustram a qualidade do pareamento prévio devido à ausência de descolamento da trajetória de 

remuneração de tratados e controles antes da entrada na PG.  

Quando se analisam os períodos durante a PG, espera-se que os efeitos sejam 

decorrentes do incremento de produtividade observada pelo empregador associada ao aumento 

capital humano. Devido ao pareamento, durante o curso, espera-se que a única diferença entre 

os tratados e controles decorra do número maior de anos de escolaridade dos tratados. No 

momento da entrada na PG, controles e tratados têm a mesma quantidade de anos de 

escolaridade e a cada ano cursado pelos tratados, a diferença de anos de escolaridade incrementa 

um ano em relação aos controles até a titulação, momento em que a diferença de anos de 

escolaridade se mantém constante ao longo do tempo. Portanto, o maior incremento da 

remuneração dos tratados em relação aos controles durante a PG seria consistente com as 

previsões apresentadas pela TCH.  

 

 

 

 

                                                 
32 Efeito marginal do tratamento = [Exp(b) – 1]*100 
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Diante desta perspectiva teórica, existem evidências de efeitos sobre a remuneração do 

incremento de produtividade associado acúmulo de capital humano nos mestrados, mas não no 

doutorado.  Os resultados indicam que houve um incremento maior na remuneração dos mestres 

em relação aos graduados entre a entrada e a titulação no PG. Esse incremento, significante 

Tabela 8 - Modelo de diferenças em diferenças para estimação dos efeitos da PG 

Variáveis 

Doutorado Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

Coeficiente 

(b) 
Erro-padrão 

Coeficiente 

(b) 
Erro-padrão 

Coeficiente 

(b) 
Erro-padrão 

d_tratamento   -0,0529*** (0,0025) -0,0435*** (0,0062) 

d_6_antes   -0,1348*** (0,0053) -0,1526*** (0,0137) 

d_5_antes   -0,1097*** (0,0040) -0,1335*** (0,0106) 

d_4_antes -0,0359*** (0,0043) -0,0833*** (0,0032) -0,1174*** (0,0086) 

d_3_antes -0,0733*** (0,0078) -0,0642*** (0,0026) -0,0860*** (0,0071) 

d_2_antes -0,0459*** (0,0061) -0,0367*** (0,0021) -0,0504*** (0,0054) 

d_1_antes -0,0236*** (0,0046) -0,0259*** (0,0015) -0,0425*** (0,0041) 

d_1_durante -0,0148*** (0,0027) -0,0124*** (0,0014) -0,0226*** (0,0043) 

d_2_durante -0,0014 (0,0026) -0,0290*** (0,0019) -0,0429*** (0,0054) 

d_3_durante -0,0097* (0,0040)     

d_4_durante -0,0311*** (0,0050)     

d_0_titulação -0,0537*** (0,0057) -0,0541*** (0,0022) -0,0673*** (0,0061) 

d_1_após -0,0774*** (0,0062) -0,0779*** (0,0026) -0,0886*** (0,0071) 

d_2_após -0,1017*** (0,0068) -0,0989*** (0,0029) -0,1173*** (0,0082) 

d_3_após -0,1217*** (0,0075) -0,1177*** (0,0034) -0,1254*** (0,0091) 

d_4_após   -0,1426*** (0,0038) -0,1374*** (0,0104) 

d_5_após   -0,1591*** (0,0047) -0,1682*** (0,0146) 

d_tratamento*d_6_antes   0,0347*** (0,0091) 0,0073 (0,0201) 

d_tratamento*d_5_antes   0,0378*** (0,0065) 0,0226 (0,0153) 

d_tratamento*d_4_antes 0,0010 (0,0108) 0,0273*** (0,0054) 0,0141 (0,0126) 

d_tratamento*d_3_antes -0,0030 (0,0079) 0,0231*** (0,0045) 0,0168 (0,0107) 

d_tratamento*d_2_antes -0,0064 (0,0061) 0,0092* (0,0037) 0,0008 (0,0088) 

d_tratamento*d_1_antes -0,0045 (0,0048) 0,0107*** (0,0028) 0,0175** (0,0067) 

d_tratamento* d_1_durante -0,0007 (0,0046) 0,0102*** (0,0028) 0,0236*** (0,0071) 

d_tratamento *d_2_durante -0,0003 (0,0059) 0,0208*** (0,0035) 0,0381*** (0,0087) 

d_tratamento *d_3_durante 0,0080 (0,0066)     

d_tratamento *d_4_durante 0,0030 (0,0070)     

d_tratamento *d_0_titul. 0,0637*** (0,0073) 0,0640*** (0,0039) 0,0564*** (0,0096) 

d_tratamento *d_1_após 0,1633*** (0,0076) 0,1223*** (0,0042) 0,0865*** (0,0105) 

d_tratamento *d_2_após 0,1681*** (0,0083) 0,1402*** (0,0046) 0,0966*** (0,0119) 

d_tratamento *d_3_após 0,1706*** (0,0103) 0,1370*** (0,0051) 0,1082*** (0,0133) 

d_tratamento *d_4_após   0,1431*** (0,0058) 0,0876*** (0,0161) 

d_tratamento *d_5_após   0,1360*** (0,0075) 0,1068*** (0,0230) 

d_2004 0,0427*** (0,0038) 0,0552*** (0,0019) 0,0626*** (0,0047) 

d_2005 0,0847*** (0,0055) 0,1233*** (0,0026) 0,1297*** (0,0063) 

d_2006 0,1681*** (0,0067) 0,2117*** (0,0029) 0,2216*** (0,0076) 

d_2007 0,2191*** (0,0075) 0,2793*** (0,0032) 0,2725*** (0,0084) 

d_2008 0,2648*** (0,0078) 0,3315*** (0,0033) 0,3509*** (0,0087) 

d_2009 0,3579*** (0,0078) 0,4292*** (0,0034) 0,4359*** (0,0090) 

d_2010 0,4114*** (0,0072) 0,4850*** (0,0033) 0,5101*** (0,0088) 

d_2011 0,4513*** (0,0065) 0,5499*** (0,0031) 0,5641*** (0,0082) 

d_2012 0,5176*** (0,0054) 0,6401*** (0,0028) 0,6290*** (0,0075) 

d_2013 0,6020*** (0,0047) 0,7098*** (0,0028) 0,6922*** (0,0068) 

Experiência total 0,0014*** (0,0004) 0,0106*** (0,0003) 0,0097*** (0,0007) 

Experiência total2 -0,0000*** (0,0000) -0,0004*** (0,0000) -0,0003*** (0,0000) 

_cons -0,2394*** (0,0070) -0,3378*** (0,0034) -0,3270*** (0,0095) 

N 864.358  2.083.692  262.106  

R2 0,1740  0,2819  0,3089  

F 697,1970  2596,1424  390,4329  

Nota. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,00; Variável dependente: logaritmo da remuneração mensal por hora 
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estatisticamente, foi de 2,1% (b=0,020) e 3,9% (b=0,038) entre a entrada e a titulação, para o 

mestrado acadêmico e profissional, respectivamente (Tabela 8 e Figura 19).  

Os coeficientes das interações entre o período durante o doutorado e o tratamento não 

apresentaram significância estatística, resultado que pode ser visualizado facilmente na Figura 

17, por meio da linha horizontal que se forma nesse período onde o efeito é zero. Pode-se 

argumentar, no entanto que, durante o doutorado, o trabalhador necessita reduzir sua carga de 

trabalho para poder cumprir com as exigências de dedicação aos estudos, o que implicaria em 

uma redução da sua remuneração. Os resultados apresentados, porém, se referem à remuneração 

horária e não total, o que reduz a plausibilidade desta explicação alternativa. 

 

  
Figura 17 – Estimativa dos efeitos do doutorado 
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Figura 18 – Estimativa dos efeitos do mestrado academico 

 

Os resultados indicam que há fortes evidências de que a PG stricto sensu  no Brasil tem 

impactos positivos na remuneração dos egressos após a titulação. Para todos os cursos, as 

interações entre o período após a titulação e o tratamento foram positivas e significantes 

estatisticamente. O maior efeito foi apresentado pelo curso de doutorado, seguido do mestrado 

acadêmico e mestrado profissional. O efeito estimado do doutorado sobre a remuneração por 

hora atinge, entre o ano da titulação e o terceiro ano após a titulação, 6,6%, 17,7%, 18,3% e 

18,6%, respectivamente (Tabela 8 e Figura 17). Esses valores passam de 6,6% para 14,6% entre 

o ano da titulação e cinco anos após o mestrado acadêmico e passam de 5,8 para 11,3% para os 

titulados no mestrado profissional (Tabela 8 e Figura 19). Em termos práticos, indica que 

ocorreu um crescimento mais rápido da remuneração dos egressos após a titulação em 

comparação ao crescimento apresentado na remuneração de seus respectivos controles.  
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Figura 19 – Estimativa dos efeitos do mestrado profissional 

 

A Figura 20 e Figura 21 apresentam a evolução da remuneração por hora dos egressos 

e dos seus respectivos controles que permite visualizar em valores monetários os efeitos da PG 

no Brasil. Para o doutorado, tratados e controle recebiam, em média, R$ 35 por hora 

(aproximadamente R$ 6.300 mensais para 40 horas de trabalho) no ano de entrada no 

doutorado. Três anos após a titulação, os tratados passaram a receber, em média, R$ 50 por hora 

(R$9.200 mensais) enquanto para os controles esse valor foi de R$ 42 (R$ 7.700), em média 

(Figura 20).   
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Figura 20 – Remuneração média dos titulados no doutorado e controles 

 

 Os valores encontrados para a remuneração por hora no ano de entrada para o mestrado 

profissional foram semelhantes ao encontrados no doutorado, cerca de R$ 36 por hora 

(aproximadamente R$ 6.400), para tratados e controles. Após cinco anos de tratamento, esses 

valores passaram para cerca de R$ 55 por hora (R$ 9.900) para os tratados e R$ 47 por hora 

(R$ 8.600) para os controles (Figura 21). Por fim, no ano de entrada os ingressantes no mestrado 

acadêmico e seus respectivos controles auferiam uma remuneração de R$ 23 por hora (R$ 4.200 

aproximadamente), em média. Com o decorrer do tempo, após cinco anos de tratamento, a 

remuneração dos tratados foi para R$ 35 por hora (R$ 6.300) contra um valor de R$ 28 por hora 

(R$ 5.000) dos seus respectivos controles.  
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Figura 21 – Remuneração média dos titulados nos mestrados e controles 

 

 Estes resultados indicam a forte existência de efeitos positivos da PG stricto sensu no 

Brasil. Além disso, o comportamento de crescimento dos efeitos após a titulação é muito similar 

nos três cursos. Existe um efeito positivo no ano da titulação e um ano após a conclusão do 

curso. A partir do segundo ano, o efeito aparentemente se estabiliza, o que sugere a existência 

do efeito-diploma.  

O  efeito-diploma é geralmente testado em um modelo com a renda como variável 

dependente e, como variáveis independentes, os anos de escolaridade e variáveis dummy que 

indicam os diplomas obtidos (ensino médio, ensino superior). O efeito marginal do diploma, 

controlando-se pelos anos de escolaridade, indicaria a existência de um valor adicional do 

diploma (Crespo & Reis, 2009; Jaeger & Page, 1996). Nesta tese, a observação longitudinal da 

remuneração de cada egresso permite visualizar claramente esta não-linearidade após a 

titulação (Figura 17 e Figura 19). 

 Ao analisar os intervalos de confiança para as estimativas do efeito ao longo do tempo 

pode-se inferir a existência do efeito-diploma para os cursos acadêmicos. A Figura 17, que 

apresenta os efeitos para o doutorado, indica que existe um incremento significante no ano da 

titulação e um ano após a titulação, uma vez que não há sobreposição dos intervalos de 

confiança quando comparados com um ano antes da titulação. Esse resultado leva a rejeitar a 

hipótese de que estes efeitos são iguais quando comparados a um ano antes da titulação. A 
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sobreposição dos intervalos de confiança a partir do primeiro ano após a titulação corrobora 

que os efeitos se estabilizam ao longo do tempo (Figura 17). Comportamento semelhante pode 

ser observado para o mestrado acadêmico quando se analisa a evolução dos efeitos ao longo do 

tempo (Figura 18). Este rápido crescimento dos efeitos apresentado no doutorado e mestrado 

acadêmico são evidências da presença do efeito-diploma no mercado de trabalho para titulados 

na PG stricto sensu  na modalidade acadêmica.  

 Por outro lado, não existem evidências de efeito-diploma no mestrado profissional. O 

fato dos intervalos de confiança do ano anterior à titulação e o ano da titulação se sobreporem 

são indício de que esses efeitos não são estatisticamente diferentes, ou seja, não há um 

incremento nos efeitos no ano da titulação em relação a uma tendência linear durante o curso 

(Figura 19), como o observado nos cursos acadêmicos. 

Todas as análises acima foram baseadas em uma amostra de egressos pareada com um 

grupo de controle. Esta amostra difere da população de egressos por duas razões, além de 

problemas de dados inválidos: parte dos egressos não foram encontrados na RAIS no ano de 

entrada e parte dos encontrados no ano de entrada não foram pareados. Embora a inferência 

causal para a amostra utilizada seja robusta em termos de validade interna, a validade externa 

pode ser limitada se houver uma forte heterogeneidade do efeito do tratamento entre a amostra 

analisada e o restante da população de egressos. Sem a pretensão de resolver este problema, 

compara-se aqui em caráter descritivo e exploratório as características da amostra pareada com 

o restante da população de interesse.  

Os egressos considerados na análise - com ano de entrada e pareados - são semelhantes 

aos não encontrados em termos de gênero e região geográfica para os três cursos analisados. Já 

a idade média dos egressos utilizados nos modelos difere significativamente daquela dos 

egressos que não possuem as informações de vínculo empregatício no ano de entrada. Em 

média, os sem ano de entrada têm 10 anos, 7 anos e 4 anos a menos que os pareados utilizados 

nos modelos, para o doutorado, mestrado acadêmico e mestrado profissional, respectivamente. 

Esse resultado é esperado para os programas acadêmicos já que se exclui, entre outros, aqueles 

que seguiram da graduação diretamente para o mestrado ou doutorado sem ter se inserido 

previamente no mercado de trabalho com vínculo empregatício.  

Em termos de grandes áreas de avaliação da CAPES, existem diferenças de proporções 

entre as áreas nos programas acadêmicos. A área de Ciências Agrárias, Ciências Biológicas e 

Ciências Exatas e da Terra apresentam proporções de egressos com ano de entrada abaixo de 

50%, enquanto que nas de Ciências da Saúde, Ciências Sociais Aplicadas, Linguística e 

Ciências Humanas estas proporções superam 60%. 
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Por fim, há atrito com a perda de observações dos grupos de controle e tratamento ao 

longo do tempo. Estas observações faltantes podem ocorrer por diversas razões, entre as quais 

erros de identificação nas bases de dados; desemprego; mudança para outro país, o trabalhador 

pode, também, ter se tornado sócio de uma empresa, situação em que esse receberia lucros e 

não salários e, portanto, não seria reportado na RAIS. Porém, esta perda de observações foi 

muito reduzida para os três cursos analisados, pois esse atrito para os tratados e controles é, em 

geral, inferior a 15% em todos os anos RAIS analisados. 

Para a população de egressos sem observações na RAIS no ano de entrada, porém com 

dados de remuneração em algum período após a titulação é possível estimar os diferenciais de 

rendimento, embora não com a abordagem de diferenças em diferenças, porém com os 

tradicionais modelos mincerianos. A seção seguinte explora estes modelos com diferentes 

amostras de maneira a analisar os possíveis vieses sobre os efeitos estimados da pós-graduação 

derivados da amostra escolhida e dos métodos utilizados. 

 

4.3.1. Comparação de modelos para estimação do efeito da escolaridade 

Foram estimadas, também, equações mincerianas (Mincer, 1974), que têm sido 

frequentemente utilizadas na literatura que estima o prêmio pela qualificação por meio de dados 

de corte transversal (por exemplo, Mertens & Röbken, 2013). Para estes modelos, utilizou-se, 

em cada ano RAIS, a base completa de doutores, mestres e graduados. Assim, para o doutorado 

foi estimado um modelo de pooled cross-section considerando o ano da titulação e os três anos 

após a titulação, representados por variáveis dummy. Todos os mestres da modalidade 

acadêmica e os doutores até a titulação foram considerados como categoria de referência do 

modelo (todas as variáveis dummy de tempo igual a zero). Logo, a interpretação das variáveis 

dummy incluídas para captar o período após a titulação são as diferenças em relação ao ano da 

titulação. Esse procedimento permite tornar os resultados mais diretamente comparáveis com a 

presente tese que estima os efeitos para cada ano após a titulação. Para os mestrados acadêmico 

e profissional, foi estimado o mesmo modelo, porém a categoria de referência representou os 

mestres até a  titulação e os apenas graduados no ano RAIS específico.   

Em termos formais: 

 

lnW𝑖 = 𝛽0 + ∑ 𝛽1𝑑_𝑃𝐺𝑡

𝑘

𝑡=1

+ 𝛽2𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖 + 𝛽3𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎2
𝑖

+ 𝛽4𝑆𝑒𝑥𝑜𝑖 + 𝜀𝑖 

Em que: 
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lnW𝑖 é o logaritmo da remuneração por hora do indivíduo i; 

𝑑_𝑃𝐺𝑡 consiste em  um conjunto de variáveis dummy para cada número de anos  transcorridos 

desde o ano da titulação na PG, exceto para o próprio ano da titulação (categoria de referência) 

𝐸𝑥𝑝𝑒𝑟𝑖ê𝑛𝑐𝑖𝑎𝑖 é a experiência total do indivíduo i no mercado de trabalho; 

𝑆𝑒𝑥𝑜𝑖 é uma variável dummy que assume valor 1 se egresso do sexo masculino e 0 para sexo 

feminino. 

A Tabela 9 apresenta os resultados para o doutorado. O primeiro modelo (Pooled) 

considera o conjunto de cortes transversais entre 2010 e 2013 e permite estimar o diferencial 

de rendimentos entre mestres e doutores controlando-se pelo sexo e experiência, o que leva a 

uma diferença de rendimentos estimada de 30,9% (b=0,2695) no primeiro ano após a titulação. 

Na etapa seguinte, considerando-se a mesma amostra, os grupos de mestres e doutores são 

pareados (CEM e Distância de Mahalanobis), no ano da remuneração observada, em função de 

sexo, unidade da federação (UF) do vínculo empregatício e experiência. Este modelo apresenta 

uma estimativa ligeiramente inferior de 25% (b=0,2234) para o primeiro ano após o doutorado, 

diferença esta devido ao controle das variáveis sexo, UF e experiência pelo pareamento em 

lugar de apenas pela regressão.  

A amostra foi dividida então entre aqueles que possuem informação na RAIS no ano de 

entrada (grupo considerado nas análises das seções anteriores deste trabalho) e aqueles sem ano 

de entrada. O diferencial de rendimento estimado um ano após a titulação foi maior para aqueles 

sem ano de entrada 31,3% (b=0,2726) do que aqueles sem ano de entrada na RAIS 21,8% 

(b=0,1978). Os dois modelos diferem na amostra utilizada (com ano de entrada e sem ano de 

entrada) mas não no método de estimação dos efeitos da escolaridade (ambos com regressões 

mincerianas). Considerando-se a média das diferenças dos efeitos dos três anos após a titulação, 

na amostra com ano de entrada, o efeito do doutorado é inferior em 9,7%, consistindo no viés 

associado à seleção da amostra. Este resultado sugere que os efeitos estimados nos modelos 

de dupla diferença - em função do uso da amostra daqueles que possuem informações no ano 

de entrada – podem subestimar os efeitos na população. 

 Finalmente, o pareamento no ano de entrada e não no ano da renda observada (como 

foi realizado nas análises das seções anteriores) implica em um efeito estimado 27,4% 

(b=0,2426). Este efeito se reduz significativamente para 17,7% (b=0,1633), um ano após a 

titulação, quando o modelo de  diferenças em diferenças é estimado. Estas duas estimativas são 

realizadas com base na mesma amostra porém com métodos distintos de estimação dos efeitos 

da escolaridade (pareamento e pareamento mais diferenças-em-diferenças). Esta diferença pode 
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ser associada ao viés de seleção em variáveis não observáveis não controlado pelo pareamento 

em si. O mesmo comportamento foi observado para todos os outros anos após a titulação.  

 

Para o mestrado acadêmico (Tabela 10), o diferencial de rendimentos de mestres e 

graduados estimado por um modelo de regressão na amostra pooled (b=0,4568) também 

mostrou-se superior ao estimado por uma regressão com pareamento prévio (b=0,3604) um ano 

após a titulação, confirmando a relevância prática do pareamento. Já os diferenciais estimados 

para mestres com ano de entrada observado na RAIS e os demais são menores do que o 

observada no doutorado (b= 0,3476 e b=0,3784, respectivamente), porém maiores nos anos 

seguintes (11,2%, média das diferenças dos efeitos após a titulação), indicando um possível 

viés de seleção da amostra de maior magnitude que no doutorado, porém no mesmo sentido. 

Este resultado sugere que as estimativas dos modelos de diferenças em diferenças podem 

subestimar o efeito do mestrado na população. Finalmente, a estimativa do diferencial de 

rendimento com base no modelo de diferenças em diferenças é menos que a metade do 

coeficiente observado para o modelo apenas com o pareamento no ano de entrada, o que reforça 

a grande magnitude do viés de seleção em variáveis não observáveis, ainda maior que no 

doutorado.  

Tabela 9 - Doutorado. Modelo mincerianos para a remuneração por hora 
Variáveis independentes 

Pooled 

Matching ano  Matching ano entrada 

Total 
Tem ano de 

entrada 

Não tem ano de 

entrada 

Pooled cross-

section 

dif-in-dif 

Sexo  0,2083*** 0,1568*** 0,1568*** 0,1570*** 0,1760*** -0,0018*** 
Experiência 0,0038*** 0,0026*** 0,0025*** 0,0018*** 0,0030*** 0,0014*** 

Experiência2 -0,0000*** -0,0000*** -0,0000*** -0,0000*** -0,0000*** -0,0000*** 

d_1_ano_pós 0,2695*** 0,2234*** 0,1978*** 0,2726*** 0,2426*** 0,1633*** 
d_2_anos_pós 0,3191*** 0,2764*** 0,2478*** 0,3349*** 0,2786*** 0,1681*** 

d_3_anos_pós 0,3512*** 0,3114*** 0,2727*** 0,3887*** 0,3096*** 0,1706*** 

Constante 3,1109*** 3,2823*** 3,3147*** 3,2807*** 3,2306*** 1,6496*** 

n tratados  29738 18424 11311 11857 11857 

n controles  175004 117720 57284 71040 71040 

n total 293231 204742 136147 68595 82897 82897 

R2 0,0825 0,0870 0,0662 0,0704 0,0554 0,1740 
F 15292 4211,7696 2206 1053 7794,7620 679 

Nota. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 

Tabela 10 – Mestrado Acadêmico. Modelo mincerianos para a remuneração por hora 
Variáveis 

independentes Pooled 

Matching ano  Matching ano entrada 

Total 
Tem ano de 

entrada 

Não tem ano de 

entrada 

Pooled cross-

section 

dif-in-dif 

Sexo  0,3516*** 0,2514*** 0,2708*** 0,2199*** 0,3776*** 0,0009** 

Experiência 0,0046*** 0,0029*** 0,0031*** 0,0016*** 0,0070*** 0,0106*** 

Experiência2 -0,0000*** -0,0000*** -0,0000*** 0,0000 -0,0000*** -0,0004*** 
d_1_ano_pós 0,4568*** 0,3604*** 0,3476*** 0,3784*** 0,2530*** 0,1223*** 

d_2_anos_pós 0,5082*** 0,4210*** 0,3928*** 0,4724*** 0,2884*** 0,1402*** 

d_3_anos_pós 0,5413*** 0,4635*** 0,4220*** 0,5430*** 0,3095*** 0,1370*** 
d_4_anos_pós 0,5679*** 0,4988*** 0,4473*** 0,6003*** 0,3383*** 0,1431*** 

d_5_anos_pós 0,5903*** 0,5311*** 0,4775*** 0,6452*** 0,3562*** 0,1360*** 

Constante 2,3685*** 2,6293*** 2,6316*** 2,6544*** 2,3085*** -0,3382*** 

n tratados  138122 80924 57198 28870 28870 

n controles  1655317 1175250 480067 169459 169459 

n total 4543072 1793439 1256174 537265 198329 198329 

R2 0,1738 0,1475 0,1490 0,1218 0,1695 0,2819 
F 122500 33849 21479 9168 47943 2535 

Nota. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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Quanto ao mestrado profissional (Tabela 11), vale destacar que as estimativas do 

diferencial de rendimentos em relação aos graduados foram semelhantes para aqueles com ano 

de entrada observado na RAIS (b =0,4395 e b = 0, 4785), respectivamente, para o primeiro ano 

após a titulação), embora este valor seja maior nos anos seguintes (5,2% na média das 

diferenças dos efeitos após a titulação), o que sugere a existência de um viés de seleção da 

amostra no mesmo sentido do mestrado acadêmico, porém de menor magnitude. 

Analogamente ao observado no mestrado acadêmico, isto indica que o uso da amostra com ano 

de entrada na RAIS nos modelos principais desta tese pode levar a uma subestimação do efeito 

do mestrado profissional. Finalmente, o viés de seleção em variáveis não observáveis foi 

ainda maior que para o mestrado acadêmico, com um diferencial de rendimentos estimado para 

o primeiro ano após a titulação mais que duas vezes maior no modelo apenas com pareamento 

(b=0,2054) do que no de diferenças em diferenças (b=0,0865).  

 

Em suma, as análises comparadas com diferentes amostras e modelos indicam que, para 

todos os níveis de titulação, o viés de seleção em variáveis não observáveis mostra-se 

predominante. Este resultado enfatiza a relevância do uso de modelos que controlem por 

variáveis observáveis e não observáveis, como o proposto nesta tese, para a estimação de efeitos 

causais da escolaridade sobre a renda. Quanto ao viés derivado da análise apenas dos egressos 

com ano de entrada observado na RAIS, é de maior magnitude para os cursos acadêmicos e 

menos relevante para o mestrado profissional, embora sempre na mesma direção 

(subestimação). Assim, os efeitos estimados neste trabalho podem ser considerados limites 

inferiores aos efeitos na população.  

 

 

 

Tabela 11 – Mestrado Profissional. Modelo mincerianos para a remuneração por hora 

Variáveis 
independentes 

Pooled 

Matching ano Matching ano entrada 

Total 
Tem ano de 

entrada 

Não tem ano 

de entrada 

Pooled cross-

section 

dif-in-dif 

Sexo  0,3702*** 0,3236*** 0,3247*** 0,3088*** 0,5196*** 0,0027*** 
Experiência 0,0051*** 0,0028*** 0,0026*** 0,0016*** 0,0059*** 0,0097*** 

Experiência2 -0,0000*** -0,0000*** -0,0000*** 0,0000 -0,0000*** -0,0003*** 

d_1_ano_pós 0,6062*** 0,4442*** 0,4395*** 0,4785*** 0,2054*** 0,0865*** 
d_2_anos_pós 0,6469*** 0,4937*** 0,4889*** 0,5417*** 0,2496*** 0,0966*** 

d_3_anos_pós 0,6773*** 0,5356*** 0,5280*** 0,6142*** 0,2980*** 0,1082*** 

d_4_anos_pós 0,6999*** 0,5675*** 0,5670*** 0,6090*** 0,2987*** 0,0876*** 
d_5_anos_pós 0,6976*** 0,5748*** 0,5765*** 0,6106*** 0,3272*** 0,1068*** 

Constante 2,3145*** 2,7348*** 2,7600*** 0,3088*** 2,7033*** -0,3287*** 

n tratados  14472 12565 1907 4164 4164 
n controles  389153 341139 48014 20753 20753 

n total 4151063 403625 353704 49921 24917 24917 

R2 0,1772 0,1627 0,1584 0,1416 0,1869 0,3089 

F 113400 4295 3666 409 6435 381 

Nota. * p < 0.05, ** p < 0.01, *** p < 0.001 
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4.4. Efeitos da qualidade da pós-graduação  stricto sensu na remuneração dos egressos 

Os efeitos positivos da PG sobre a remuneração dos egressos encontrados na seção 

anterior consideram que a qualidade dos programas de PG é constante, o que implica que todos 

os programa de PG tem a mesma capacidade de incrementar o capital humano do egresso (Araki 

et al., 2016) e que o mercado não utiliza a qualidade do programa no processo de seleção dos 

trabalhadores, mas somente observa se os mesmos são titulados ou não na PG. Para relaxar 

essas hipóteses, a qualidade dos programas de PG serão considerados nas análises. 

O contexto brasileiro traz uma vantagem em relação às análises existentes sobre os 

efeitos da qualidade nos retornos da educação, por permitir analisar uma medida de qualidade 

de cada programa de pós-graduação e não apenas da instituição que oferece o curso. Os 

resultados obtidos na literatura existente, tanto na graduação quanto na pós-graduação, são 

limitados pela medida de qualidade utilizada (Black & Smith, 2006) - frequentemente rankings 

com variados critérios. Mais além, em geral, os estudos utilizam medidas de qualidade da 

instituição e não do curso específico. Embora este possa ser considerado um nível de agregação 

adequado, já que os empregadores podem conhecer a qualidade da instituição mas não 

necessariamente as especificidades dos cursos (Chevalier, 2014), esta medida negligencia em 

alguma medida o efeito da qualidade da formação substantiva. Isto pode ser particularmente 

relevante dada a elevada variabilidade de qualidade dos cursos dentro das instituições, 

associada em parte à especialização das Universidades em certas áreas do conhecimento.  

Diferente dos EUA, que concentra a maior parte dos estudos sobre os efeitos da 

qualidade nos retornos da educação, o Brasil possui um sistema público que regula e avalia os 

programas de PG, atualmente, a cada quadriênio. Cada área de avaliação33 da CAPES elabora 

um documento que contém suas características, estado atual e perspectivas futuras. O 

documento também contêm os critérios e os indicadores que norteiam os consultores na 

atribuição das notas dos programas – são atribuídas notas de 1 a 7 aos programas. Para atribuir 

as notas de 1 a 5, os consultores avaliam a qualidade da proposta do programa, do corpo 

docente, do corpo discente, das publicações dos docentes e da inserção social dos programas. 

Os programas que não atingirem a nota mínima de 3 são automaticamente descredenciados. Em 

                                                 
33 A CAPES mantém 48 áreas de avaliação, agregadas em 3 colégios (Ciências da Vida, Ciências Exatas, 

Tecnológicas e Multidisciplinar, e Humanidades) e 9 grandes áreas (Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, 

Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Engenharias, Multidisciplinar, Ciências Humanas, Ciências Sociais 

Aplicadas e Linguística, Letras e Artes) 
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suma, este modelo de avaliação da CAPES permite ter uma medida de qualidade do programa 

ao longo do tempo34.  

A Figura 22 permite visualizar a distribuição de egressos por curso e por nota da 

CAPES. As notas dos PPG foram extraídas do banco de dados GeoCAPES que contém as notas 

entre 1998 e 201335. Para o doutorado, foram analisados os egressos entre os anos de titulação 

de 2010 a 2012. Os 11,8 mil egressos do doutorado36 analisados se titularam em 1.271 PPG, 

sendo que 27,9% egressos eram de PPG com níveis de excelência compatíveis aos principais 

centros de pesquisa internacionais por terem obtido as notas 6 ou 7. Para os mestrados as notas 

foram analisadas entre os anos de titulação de 2008 a 2012. Ao todo 28,9 mil egressos do 

mestrado acadêmico foram analisados, os quais se titularam em 2.389 diferentes PPG e, desses, 

10,7% se titularam em PPG notas 6 ou 7. Por fim, como não é possível atribuir notas 6 e 7 aos 

mestrados profissionais, um PPG com nota 5 é considerado de qualidade superior aos demais 

PPG com notas 3 e 4. Os 4,1 mil egressos dos mestrados profissionais analisados se titularam 

em 238 PPG e 16,3% deles em PPG com nota máxima 5 na avaliação da CAPES (Figura 22).   

Diante da distribuição dos egressos por nota e curso pode-se concluir que existe uma 

quantidade de egressos suficiente para comparar grupos de egressos titulados em PPG de 

diferentes níveis de qualidade. Mesmo os menores grupos, que correspondem aos titulados em 

programas de doutorado nota 3 e mestrado acadêmico nota 7, totalizam números não 

desprezíveis de 254 e 851 egressos, respectivamente.  

                                                 
34 A nota do programa no momento da titulação do egresso foi utilizada para avaliar o impacto da qualidade nos 

efeitos da PG no Brasil. Para toda a série histórica disponível do egresso foi atribuída a nota do PPG no momento 

de sua titulação. A mesma nota do PPG dos egressos foi atribuída para seus respectivos controles. Esse 

procedimento permitiu comparar diferenças nos efeitos da PG entre os grupos egressos de PPG com notas 

diferentes.  
35 http://geocapes.capes.gov.br/geocapes2/ 
36 Foram analisados somente os egressos com ano de entrada e pareados para os três cursos analisados.  



76 
 

 

Figura 22 – Proporção egressos dos PPG por curso e nota CAPES 

 

Para estimar como a qualidade afeta os efeitos da PG na remuneração dos egressos, 

foram incluídas, no modelo de diferenças em diferenças, interações triplas entre tratamento, 

tempo desde a entrada no programa e as variáveis dummy que representam as notas PPG no 

momento da titulação dos egressos. Caso as estimativas dos coeficientes das interações triplas 

sejam positivas e significantes, poder-se-á concluir, ao considerar os egressos de programas 

com nota 3 como grupo de referência, que os efeitos da PG são maiores para programas com 

melhor qualidade. Além disso, foram incluídas no modelo as variáveis experiência total, 

experiência total ao quadrado e efeitos fixos de ano e área de avaliação.  
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Figura 23 – Doutorado. Efeitos da qualidade nos retornos da PG 

Fonte. Tabela 61 

 

Apesar de alguns coeficientes das interações triplas para os programas do mestrado 

acadêmico com nota 5 apresentarem significância estatística, os coeficientes foram negativos, 

indicando que os efeitos para os egressos de programas nota 5 são menores que os efeitos para 

os egressos de programas nota 3, e as diferenças foram muito reduzidas, não ultrapassando 

4,5% (Tabela 62). Estes resultados, aliados a não significância estatística de nenhuma das 

interações triplas nos modelos estimados para os cursos de doutorado e mestrado profissional 

sugerem que não há evidências que a nota CAPES afete os efeitos da PG no Brasil (Tabela 61 

e Tabela 63). A não significância estatística das interações triplas indicam que as trajetórias dos 

grupos de egressos de PG com notas diferentes são semelhantes, conforme pode ser visualizado 

na Figura 23, Figura 24 e Figura 25.  
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Figura 24 – Mestrado Acadêmico. Efeitos da qualidade (Nota CAPES) 

Fonte. Tabela 62 

 

A ausência de efeitos da qualidade aqui observados tem como uma explicação possível  

o desconhecimento por parte dos empregadores da nota estabelecida pela CAPES. Esta 

avaliação é amplamente difundida entre os participantes do mercado de trabalho acadêmico, 

mas menos conhecida do mercado não acadêmico. Enquanto isto não afetaria o capital humano 

incorporado pelos pós-graduados, implicaria que o efeito da qualidade no processo de screening 

dos empregadores seria fortemente reduzido. Esse desconhecimento, no entanto, pode ser 

apenas da nota do curso específico e não da reputação da IES em que o trabalhador se titulou. 

Um empregador conhece a reputação da UFRJ, por exemplo, mas pode desconhecer uma 

possível nota baixa que o programa de mestrado profissional possa ter recebido em uma dada 

avaliação. Se isso for verdade, a remuneração do egresso, sob a ótica de screening, poderá não 

refletir a nota do programa, mas sim, de alguma maneira, a reputação da IES em questão. Os 

próximos testes permitem analisar se a nota da IES altera os efeitos da PG no Brasil.  
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Figura 25 – Mestrado Profissional. Efeitos da qualidade (Nota CAPES) 

Fonte. Tabela 63 

 

 Outras medidas de qualidade mais conhecidas do mercado podem contribuir para 

verificar se a qualidade da instituição impacta os efeitos da PG. Para isso, lança-se mão de dois 

indicadores de qualidade amplamente divulgados pela mídia: o Índice Geral de Cursos (IGC) 

calculado pelo INEP/MEC e o Ranking Universitário da Folha. 

O IGC/MEC é um indicador de qualidade que avalia as instituições de educação 

superior. Este índice leva em conta indicadores de qualidade da graduação e pós-graduação 

(incluindo a nota CAPES) de todos os cursos de uma instituição de ensino superior. A nota 

atribuída a IES varia entre 1 e 5, sendo que as instituições com nota 1 ou 2 são descredenciadas. 

Esta nota pode ser considerada uma proxy da reputação da IES como um todo no mercado. 

Em linha com a maior parte dos estudos existentes sobre a qualidade dos cursos que 

utilizam rankings não oficiais publicados na mídia, consideramos, também, o Ranking 

Universitário da Folha. Este ranking pode ter maior visibilidade que os rankings oficiais para o 

público fora da comunidade acadêmica e, portanto, podem influenciar distintamente os 

empregadores no mercado de trabalho. O ranking de universidades da Folha é composto pelas 

dimensões de pesquisa acadêmica (número de trabalhos publicados, citações, citações por 

docentes, financiamentos por agências de fomento, etc.), qualidade de ensino (pesquisa com 

docentes, proporções de mestres e doutores, desempenho do aluno no ENADE, etc.), avaliação 

do mercado de trabalho (pesquisa realizada com profissionais de mercado), internacionalização 
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(trabalho citados internacionalmente e coautoria com autores de IES estrangeiras) e inovação 

(número de patentes).  

Como estes rankings utilizam indicadores comuns em seus cálculos, é conveniente 

verificar a correlação entre estes rankings poder analisar quanto de informação é compartilhada 

entre os rankings. Altas correlações entre os rankings não agregariam informações para a 

explicação dos efeitos da qualidade. A Tabela 12 apresenta a correlação entre os rankings de 

qualidade para o ano de titulação de 2012. Naturalmente, por serem indicadores de IES e não 

de programas, as mais altas correlações foram encontradas entre o IGC e o Ranking da Folha 

para os três cursos. Mas, as correlações baixas entre a Nota CAPES e os rankings de IES são 

um indício de que os rankings de IES mais conhecidos pelo mercado de trabalho trazem 

informações distintas das oferecidas pela Nota CAPES.  Estas informações adicionais podem 

trazer resultados diferentes dos obtidos quando se levou em consideração a nota atribuída pela 

CAPES. 

 

Tabela 12 – Correlação entre os rankings de qualidade dos 

para o ano de titulação de 2012 

Curso Ind. Qualidade Nota CAPES IGC/MEC 

Doutorado 

Nota CAPES   
IGC/MEC 0,3446  
Ranking Folha 0,2322 0,3952 

Mestrado 

acadêmico 

Nota CAPES   
IGC/MEC 0,4658  
Ranking Folha 0,3952 0,6112 

Mestrado 

Profissional 

Nota CAPES   
IGC/MEC 0,2874  
Ranking Folha 0,3417 0,7296 

 

 Os mesmos procedimentos metodológicos utilizados para avaliar os efeitos da nota 

CAPES foram seguidos para os modelos que consideraram os efeitos do IGC/MEC. O IGC 

atribuído para as IES dos egressos no ano da titulação também foi utilizado aqui. Isso foi 

possível porque os conceitos são calculados desde 2007, coincidindo com os anos de titulação 

analisados nos três cursos. Porém, os conceitos não estavam disponíveis para todas as IES, o 

que acarretou na perda de egressos nas análises - 1% dos egressos do doutorado, 2% do 

mestrado acadêmico e 6% do mestrado profissional. Como a perda foi muito reduzida, espera-

se que os resultados não sejam comprometidos.  

Além disso, a Universidade de São Paulo (USP) e a Universidade de Campinas 

(UNICAMP) não tem nota atribuída pelo IGC pois não participam desse processo de avaliação. 
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Para as duas IES foram atribuídas a nota 5, uma vez que as duas recorrentemente aparecem nos 

rankings internacionais como as melhores universidades do mundo. Diante disso, a distribuição 

dos egressos por curso e faixa de nota do IGC/MEC por ser visualizada na Figura 26. 

 

 

Figura 26 – Proporção egressos dos PPG por curso e faixa IGC/MEC 

 

O modelo de diferenças em diferenças foi estimado incluindo as interações triplas entre 

tempo, tratamento e as variáveis dummy que representam as faixas de nota do IGC. Os egressos 

de IES, cuja nota do IGC é 3, foi utilizado com grupo de comparação. Os resultados encontrados 

para o IGC/MEC são similares aos encontrados quando se analisa a nota CAPES. Para o 

mestrado acadêmico e mestrado profissional, apenas um coeficiente das interações triplas 

apresentou significância estatística após a titulação nos cursos (Tabela 65 e Tabela 66). Já para 

o doutorado, nenhum destes coeficientes foram significantes (Tabela 64).  Por meio da análise 

gráfica, pode-se notar que existem poucas diferenças nas trajetórias dos efeitos por notas do 

IGC para os três cursos analisados (Figura 27, Figura 28 e Figura 29). Logo, não há evidências 

que a qualidade mensurada por meio da nota no IGC/MEC explique a variabilidade dos efeitos 

da PG stricto sensu no Brasil.  

 

 

7,5%

30,0%
36,8%

51,7%

49,3% 38,9%

40,9%

20,7%
24,3%

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

100%

Doutorado Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional

%
 d

e
 e

g
re

ss
o

s

3 4 5



82 
 

 
Figura 27 – Doutorado. Efeitos da qualidade (IGC/MEC)  

Fonte. Tabela 64 

 

 Por fim, foram estimados modelos considerando o Ranking Universitário Folha. Por se 

tratar de um ranking novo, calculado a partir de 2012 – enquanto os anos de titulação analisados 

variam de 2008 a 2012 - somente o ranking de 2012 pôde ser utilizado nas análises a seguir. O 

ranking de 2012 avaliou 188 universidades distribuídas por todo território nacional e atribuiu 

uma nota que varia entre 0 e 100. Por exemplo, a primeira IES do ranking foi a USP com nota 

de 98,78, enquanto que Universidade Estadual de Roraima (UERR) ficou com a última posição 

com nota de 0,2937.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
37 Para ver o ranking completo consultar o site 

<http://ruf.folha.uol.com.br/2012/rankings/rankingdeuniversidades/> 
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Figura 28 – Mestrado Acadêmico. Efeitos da qualidade (IGC/MEC)  

Fonte. Tabela 65 

 

 
Figura 29 – Mestrado Profissional. Efeitos da qualidade (IGC/MEC)  

Fonte. Tabela 66 
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A partir das notas atribuídas pelo Ranking da Folha de 2012,  foram calculados os quartis 

da distribuição e as IES foram classificadas de acordo com o quartil a qual pertencem. Foi 

atribuído para cada egresso o respectivo quartil a que pertence a IES que o titulou. Estes quartis 

foram utilizados para classificar todos os egressos entre 2008 e 2012. Este procedimento tem 

como premissa que não é de se esperar que a IES altere significativamente sua posição no 

ranking entre 2008 e 2011 a ponto de mudar de quartil da distribuição das notas atribuídas pelo 

Ranking da Folha de 2012.  

Além disso, o ranking avaliou somente as universidades, deixando de fora os centros 

universitários e instituições isoladas. Esta fato deixou boa parte das IES que titularam alunos 

na PG  stricto sensu sem uma nota. O número de egressos sem a nota de IES foi mais expressivo 

no mestrado profissional, que apresentou cerca de 37,1%  dos egressos titulados em IES sem 

classificação no Ranking da Folha. Diante dessa situação, optou-se por considerar nos modelos 

este grupo de egressos sem classificação no ranking como grupo de referência nas análises dos 

efeitos do Ranking da Folha. 

 

 

Figura 30 – Doutorado. Efeitos da qualidade (Ranking Folha) 

Fonte. Tabela 67 

 

Os resultados indicaram que não há efeito significante do Ranking da Folha nos efeitos 

do mestrado acadêmico e mestrado profissional, pois nenhuma das interações triplas apresentou 
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significância estatística (Tabela 68 e Tabela 69). A Figura 31 e Figura 32 permitem visualizar 

que não existe uma tendência de efeitos maiores para IES de melhor qualidade segundo o 

Ranking da Folha. Já para o doutorado, os egressos dos cursos de maior qualidade - IES que 

estão no terceiro (b=0,08, p<0,05) e quarto quartis (b=0,07, p<0,05) - tem maiores efeitos no 

ano da titulação quando comparado as IES fora do ranking. Em média, os titulados nessas IES 

têm efeitos superiores de aproximadamente 8% acima dos egressos de IES que não foram 

avaliadas pelo Ranking da Folha no ano da titulação.  

 

 

Figura 31 – Mestrado Acadêmico. Efeitos da qualidade (Ranking Folha) 

Fonte.Tabela 68  

 

 Estes resultados são mais um indício de que a qualidade não tem relação com os efeitos 

da PG stricto sensu no Brasil.  
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Figura 32 – Mestrado Profissional. Efeitos da qualidade (Ranking Folha)  

 

4.5. Efeitos da experiência no mercado de trabalho 

Os resultados obtidos até o momento não permitem identificar o mecanismo causal que 

explica os efeitos positivos da PG stricto sensu apresentados nos itens 4.3 e 4.4, embora a 

existência do efeito diploma apoie os modelos de sorting. Uma prática recorrente nos estudos 

que buscam evidências para dar suporte ao modelo de sorting é incorporar nas análises os 

efeitos da experiência do trabalhador sobre os efeitos da educação.  

  A Tabela 13 apresenta as estimativas dos efeitos da experiência na relação entre PG e 

remuneração. Para os três cursos foram estimados dois modelos de diferenças em diferenças: o 

primeiro modelo inclui uma interação tripla linear entre experiência total do trabalhador no 

mercado de trabalho, ano de titulação, tratamento e tempo; o segundo modelo, adiciona ao 

modelo uma interação tripla agora entre tratamento, tempo e experiência total ao quadrado. A 

inclusão dessa interação permite testar se os efeitos da PG variam não linearmente com a 

experiência total do trabalhador no ano de titulação, seguindo o modelo utilizado por Hussey 

(2012).  

Como os modelos aqui foram estimados com observações da remuneração antes, 

durante e depois da PG, os efeitos fixos individuais permitiram que tais habilidades (não 
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observáveis que não mudam ao longo do tempo) sejam controladas. Esse fato garante que 

analisar somente o efeito da experiência sobre os efeitos da PG seja suficiente para testar a 

hipótese de aprendizado do empregador, diferente de outros estudos que tiveram que lançar 

mão de proxies de habilidade (Altonji & Pierret, 2001; Arcidiacono et al., 2010). Vale ressaltar 

aqui que ao considerar a experiência total no mercado de trabalho no ano da titulação, se realiza 

uma comparação entre grupos com diferentes anos de experiência no mercado no momento da 

titulação.  

 

 

Para o doutorado, os resultados indicam fortes evidências de aprendizado por parte do 

empregador. Ao analisar efeitos da experiência no modelo 1, pode-se constatar que os egressos 

Tabela 13 - Efeitos da experiência na relação entre PG e remuneração 

Variáveis 
Doutorado Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2 Modelo 1 Modelo 2  

d_tratamento*d_6_antes   0,025259 -0,009172 -0,043696 -0,233890 

d_tratamento*d_5_antes   0,050827** 0,044895 -0,003672 -0,011473 

d_tratamento*d_4_antes -0,049789 -0,081977 0,030855* -0,008789 0,036327 0,082427 

d_tratamento*d_3_antes -0,044310* -0,086564 0,014346 0,028632 0,007119 0,009344 

d_tratamento*d_2_antes -0,023711 -0,036476 -0,003746 -0,017688 -0,022450 -0,037505 

d_tratamento*d_1_antes -0,006732 0,019177 0,016667* 0,031563* 0,018275 0,046903 

d_tratamento* d_1_durante 0,014655 0,030956 0,023824*** 0,039601* 0,040581* 0,050331 

d_tratamento *d_2_durante 0,017711 0,047023 0,055009*** 0,098580*** 0,051500* 0,081419 

d_tratamento *d_3_durante 0,045990** 0,084193*     

d_tratamento *d_4_durante 0,034190 0,081909     

d_tratamento *d_0_titul. 0,090262*** 0,169930*** 0,126642*** 0,202909*** 0,085708*** 0,156610** 

d_tratamento *d_1_após 0,199545*** 0,326145*** 0,181425*** 0,283901*** 0,109836*** 0,165918** 

d_tratamento *d_2_após 0,211579*** 0,377294*** 0,202476*** 0,298579*** 0,119917*** 0,178593** 

d_tratamento *d_3_após 0,219224*** 0,332542*** 0,205902*** 0,308168*** 0,163259*** 0,215385** 

d_tratamento *d_4_após   0,211554*** 0,287963*** 0,148551*** 0,157234 

d_tratamento *d_5_após   0,198842*** 0,256940*** 0,205884*** -0,002118 

Exp*d_trat*d_6_antes   -0,000046 0,002462 0,003022 0,024557 

Exp*d_trat*d_5_antes   -0,001458 -0,002102 0,001215 0,001379 

Exp*d_trat*d_4_antes 0,003039* 0,006580 -0,000646 0,003681 -0,001658 -0,008086 

Exp*d_trat*d_3_antes 0,002528* 0,007561 0,000453 -0,002044 0,000339 -0,000273 

Exp*d_trat*d_2_antes 0,001432 0,003048 0,000992 0,003041 0,001253 0,003329 

Exp*d_trat*d_1_antes 0,000331 -0,002801 -0,000452 -0,002625 -0,000275 -0,004286 

Exp*d_trat* d_1_durante -0,001084 -0,003049 -0,001100** -0,003420 -0,001128 -0,002481 

Exp*d_trat *d_2_durante -0,001350 -0,004874 -0,002739*** -0,009103*** -0,001475 -0,005659 

Exp*d_trat *d_3_durante -0,002497** -0,007211     

Exp*d_trat *d_4_durante -0,001994* -0,007831     

Exp*d_trat*d_0_titul. -0,001714 -0,011421* -0,005143*** -0,016331*** -0,002497* -0,012377 

Exp*d_trat*d_1_após -0,002401* -0,017895*** -0,005233*** -0,020239*** -0,002280 -0,010051 

Exp*d_trat*d_2_após -0,002848* -0,023632*** -0,005639*** -0,019834*** -0,002425 -0,010678 

Exp*d_trat*d_3_após -0,003410* -0,017333* -0,006229*** -0,021524*** -0,004508** -0,011912 

Exp*d_trat*d_4_após   -0,006231*** -0,017534*** -0,004802* -0,005485 

Exp*d_trat*d_5_após   -0,006100*** -0,014396** -0,008598** 0,027315 

Exp2*d_trat*d_6_antes    -0,000021  -0,000518 

Exp2*d_trat*d_5_antes    0,000051  0,000010 

Exp2*d_trat*d_4_antes  -0,000080  -0,000097  0,000178 

Exp2*d_trat*d_3_antes  -0,000126  0,000085  0,000022 

Exp2*d_trat*d_2_antes  -0,000043  -0,000059  -0,000056 

Exp2*d_trat*d_1_antes  0,000080  0,000066  0,000112 

Exp2*d_trat* d_1_durante  0,000051  0,000068  0,000037 

Exp2*d_trat *d_2_durante  0,000091  0,000188**  0,000115 

Exp2*d_trat *d_3_durante  0,000123     

Exp2*d_trat *d_4_durante  0,000152     

Exp2*d_trat*d_0_titul.  0,000251*  0,000332***  0,000274 

Exp2*d_trat*d_1_após  0,000402**  0,000444***  0,000214 

Exp2*d_trat*d_2_após  0,000553***  0,000423***  0,000231 

Exp2*d_trat*d_3_após  0,000372*  0,000460***  0,000209 

Exp2*d_trat*d_4_após    0,000339**  0,000015 

Exp2*d_trat*d_5_após    0,000243  -0,001111** 

Experiência Total -0,003574*** 0,001740 0,002384*** 0,008802*** 0,003553*** 0,029067*** 

(Experiência Total)2 -0,000005* -0,000226*** -0,000076*** -0,000431*** -0,000077*** -0,000988*** 

N 826091 826091 2007324 2007324 251350 251350 

R2 0,184180 0,184857 0,297530 0,299322 0,329077 0,331039 

F 419,037493 329,934563 1539000 1121000 243,505565 178,056254 

Nota. Variável dependente: logaritmo da remuneração por hora * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001; Em todos os modelos foi incluído o 

efeito fixo de ano; Exp=experiência total do trabalhador no mercado de trabalho 
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com maior experiência no mercado recebem menores efeitos do doutorado, uma vez que os 

coeficientes das interações entre experiência total e tratamento foram negativas após a titulação 

no doutorado. No modelo 2, ao incluir as interações entre experiência total ao quadrado e 

tratamento ao longo do tempo, pode-se constatar que os efeitos da experiência no impacto do 

doutorado são não lineares. Isso porque os coeficientes das interações entre experiência e 

experiência ao quadrado com tratamento foram todas significantes a 5% após a titulação no 

doutorado (Tabela 13). O fato dos sinais dos coeficientes associados às interações entre 

experiência e tratamento após a titulação serem negativos indica que quanto maior a experiência 

menor é o efeito da PG. Porém, os sinais positivos das interações entre experiência ao quadrado 

e tratamento após a titulação indicam que esta redução dos efeitos é decrescente com o aumento 

da experiência (Tabela 13). 

 A Figura 33 permite visualizar de maneira mais clara os resultados obtidos para o 

doutorado. As linhas plotadas na figura correspondem à trajetória dos efeitos estimados do 

doutorado para os grupos de egressos que tinham no momento da titulação 10 anos, 15 anos e 

20 anos de experiência no mercado de trabalho38. Estes valores dos efeitos ao longo do tempo 

correspondem aos valores previstos pelo modelo 2 para estes grupos analisados.  

 Os maiores efeitos do doutorado foram encontrados para o grupo de egressos com 10 

anos de experiência, com um efeito médio da titulação de 8% no ano da titulação e uma média 

21% após a titulação. O grupo com 15 anos de experiência vem em seguida e obteve um efeito 

médio do doutorado de 6% no ano de titulação e um valor praticamente estável de 16% após a 

titulação. Já para 20 anos de experiência, os valores encontrados são bem inferiores aos 

encontrados para o grupo com 15 anos de experiência e, também, é inferior aos efeitos médios 

do doutorado em termos gerais (ver item 4.3). Para esse grupo, os efeitos variam entre 4% e 

13,8% entre o ano da titulação e após a titulação.  

A  não linearidade dos efeitos da experiência no doutorado fica mais clara quando se 

analisa a comparação entre os grupos com 15 anos e 20 anos de experiência. Para estes grupos 

os efeitos são inferiores ao grupo com 10 anos de experiência e muito similares aos outros 

grupos de egressos, com diferenças que variam de aproximadamente 1% no ano da titulação até 

7% após a titulação. Neste caso, a medida em que a experiência aumenta a redução nos efeitos 

fica cada vez menor, sendo que a partir dos 15 anos de experiência, os efeitos do doutorado são 

muito similares para os anos consecutivos de experiência. A experiência deixa de reduzir os 

                                                 
3810 anos  correspondentes a aproximadamente o 1º quartil. 13,4 anos corresponde a mediana e  18,9 anos ao 

terceiro quartil da distribuição de experiência no mercado de trabalho no ano da titulação. 
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efeitos do doutorado para o grupo que tem 23 anos de experiência. Com 23 anos de experiência, 

os efeitos do mestrado acadêmico após a titulação atinge um patamar de 13,6%. Estes resultados 

para o doutorado dão suporte a hipótese do aprendizado do empregador e trazem indícios do 

uso do diploma como instrumento de screening por parte dos empregadores.  

 

 

Figura 33 - Doutorado.  Efeitos da experiência  

 

Há evidências que os empregadores também aprendem sobre a produtividade dos 

egressos do mestrado acadêmico por meio da sua experiência. Os efeitos médios após a 

titulação (entre o primeiro e o quinto ano) para os egressos com 10 anos de experiência foi de 

15%. Um egresso com quinze anos de experiência39 já passa a ter um efeito médio de 10% no 

mesmo período, valor 5% menor que os menos experientes no mercado. Com  20 anos de 

experiência os efeitos são de cerca de 7%. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
39 8,6 anos correspondentes ao 1º quartil, 10,8 anos correspondes a mediana e 15,5 anos ao terceiro quartil da 

distribuição de experiência no mercado de trabalho no ano da titulação. 
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Figura 34 – Mestrado Acadêmico.  Efeitos da experiência  

 

Por fim, os resultados para o mestrado profissional são diferentes dos encontrados 

anteriormente. O fato das interações triplas entre experiência e titulação serem negativas no 

modelo 1 e as interações triplas entre experiência ao quadrado e tratamento após a titulação não 

serem significantes, indica que os efeitos caem linearmente com o aumento da experiência dos 

indivíduos.  

 
Figura 35 – Mestrado Profissional.  Efeitos da experiência  
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Os egressos com 10 anos40 de experiência apresentam incrementos positivos e graduais 

após a titulação no curso. Esses passaram de um efeito médio de 9,0% no primeiro ano após a 

titulação para cerca de 12,7% cinco anos após a titulação, incremento de 3,7% nesse período. 

Comportamento de crescimento também foi observado para o grupo com 15 anos de 

experiência atual. Os valores passaram de 7,8% para 8,0% entre o primeiro e o quinto ano após 

a titulação, incremento de apenas 0,2%, bem inferior ao apresentado pelos egressos com 10 

anos de experiência.  

 

4.5.1. Efeitos da PG para titulados no mesmo empregador ou em novo 

empregador 

Aqui são comparados os efeitos da pós-graduação entre os egressos que mantiveram o 

vínculo empregatício que possuíam durante e/ou após a titulação na PG (aqui denominados 

internos) e aqueles que mudaram de empregador após a titulação (externos). Assim, o grupo de 

internos consiste naqueles egressos que já possuíam pelo menos um ano de relacionamento com 

o empregador no momento da titulação. Já os egressos externos são aqueles que não 

mantiveram no ano da titulação o vínculo empregatício do ano de entrada e aqueles que 

alternaram com frequência seu vínculo empregatício a partir do ano de entrada. Ou seja, os 

egressos que fazem parte desse grupo não tem relacionamento prévio com o empregador até o 

ano da titulação na PG. 

A Figura 36 apresenta as proporções de egressos pareados e com vínculo empregatício 

no ano de entrada que foram classificados como internos e externos por curso de PG. Pode-se 

notar que a maioria dos egressos são internos, ou seja, já possuem vínculo empregatício antes 

da titulação na PG. As proporções encontradas para estes grupos de egressos que já possuem 

experiência no empregador podem indicar a existência de incentivos dentro da organizações 

para progressão na carreira devido a sua titulação na PG, tanto para o grupo que permaneceu 

no empregador todo o período quanto para aqueles que adquiriam o vínculo durante a PG, que 

possivelmente optaram por mudar para um empregador com maiores incentivos para titulação 

em uma PG stricto sensu. 

 

 

  

                                                 
40 9 anos correspondentes ao 1º quartil, 11,7 anos correspondes a mediana e 19 anos, ao terceiro quartil da 

distribuição de experiência no mercado de trabalho no ano da titulação. 
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Figura 36 – Proporção de egressos por tipo de Mercado 

Nota. Número de egressos do doutorado=10.929; mestrado acadêmico=26.768 e mestrado profissional=3.977 

 

 Para testar se os efeitos são diferentes quando o egresso é interno ou externo, o modelo 

de diferenças em diferenças foi estimado incluindo interações triplas considerando a variável 

d_interno (interno =1, externo =0), conforme especificação apresentada na Eq. 2.  
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Tabela 14 – Efeitos da PG para internos e externos (interações triplas) 

Variáveis 
Doutorado Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

b Erro-padrão b Erro-padrão b Erro-padrão 

d_interno* d_trat.*d_6_antes   -0,0363 (0,0222) 0,0188 (0,0550) 

d_interno *d_trat.*d_5_antes   -0,0256 (0,0151) -0,0120 (0,0408) 

d_interno *d_trat.*d_4_antes -0,0017 (0,0301) -0,0070 (0,0119) -0,0315 (0,0321) 
d_interno *d_trat.*d_3_antes 0,0072 (0,0199) -0,0101 (0,0098) -0,0000 (0,0264) 

d_interno *d_trat.*d_2_antes 0,0255 (0,0147) -0,0020 (0,0079) -0,0106 (0,0211) 

d_interno *d_trat.*d_1_antes -0,0027 (0,0117) -0,0085 (0,0061) -0,0313 (0,0166) 
d_interno *d_trat.* d_1_durante -0,0247* (0,0113) 0,0096 (0,0062) -0,0004 (0,0165) 

d_interno *d_trat. *d_2_durante -0,0325* (0,0145) 0,0206** (0,0077) -0,0108 (0,0207) 

d_interno *d_trat. *d_3_durante -0,0061 (0,0159)     

d_interno *d_trat. *d_4_durante 0,0232 (0,0169)     

d_interno *d_trat. *d_0_titul. 0,0526** (0,0176) -0,0030 (0,0085) 0,0046 (0,0229) 

d_interno *d_trat. *d_1_após 0,0674*** (0,0183) -0,0293** (0,0092) 0,0399 (0,0247) 
d_interno *d_trat. *d_2_após 0,0639*** (0,0192) -0,0402*** (0,0099) 0,0538* (0,0273) 

d_interno *d_trat. *d_3_após 0,0319 (0,0231) -0,0346** (0,0107) 0,0153 (0,0305) 

d_interno *d_trat. *d_4_após   -0,0434*** (0,0119) 0,0696 (0,0362) 
d_interno *d_trat. *d_5_após   -0,0388** (0,0151) 0,0854 (0,0492) 

N 837528  2020129  257122  

R2 0,1787  0,2868  0,3142  
F 432,2594  1516,6044  240,0554  

Nota. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,00; Variável dependente: logaritmo da remuneração mensal por hora; Em 

todos os modelos foram incluídos os efeitos fixos de ano, experiência total e experiência total ao quadrado.  
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Os resultados apresentados na Tabela 14 indicam que, para o doutorado, os efeitos da 

titulação sobre o rendimento foram maiores para os egressos que se mantiveram no mesmo 

empregador em todos os anos após a titulação (b>0 e p<0,05 após a titulação), enquanto que 

resultado oposto foi observado para o mestrado acadêmico (b<0 e p<0,05 após a titulação). Para 

o mestrado profissional, não houve diferença significante entre os efeitos da titulação entre 

ambos os grupos. 

4.6.  Efeitos da pós-graduação para o mercado de trabalho do ensino superior 

Como discutido anteriormente nesta tese, o mercado de trabalho para professores de 

graduação e pós-graduação no Brasil é fortemente regulado, com um incentivo aos 

empregadores para a contratação de mestres e doutores. Neste item explora-se a existência de 

diferenças entre o efeito da titulação na PG stricto sensu, entre os que atuam neste mercado 

frente a outros mercados. São comparados os grupos de egressos que possuíam e não possuíam 

vínculo empregatício como professor de nível superior no ano de entrada na PG. Para isso, foi 

criada uma variável dummy que assume valor 1 para toda a série histórica do egresso que possui 

ocupação como professor de nível superior (CBO 234) no ano de entrada na PG e assume valor 

0 se não possui tal ocupação. Para o público de controle, os valores que a variável dummy 

assume são os mesmos dos tratados ao qual foi pareado originalmente.  

Para testar o efeito da regulação no mercado de ensino superior, inclui-se uma interação 

tripla entre tratamento, uma dummy que indica se o egresso era professor de ensino superior no 

ano de entrada e a variável tempo desde a entrada na PG. A Tabela 15 apresenta os coeficientes 

estimados das interações triplas. A significância estatística dos coeficientes das interações 

triplas indicam a existência de diferenças entre os grupos de egressos com ocupação de nível 

superior e os que não tem ocupação nesse mercado de trabalho.  

Para os três cursos, os coeficientes das interações triplas são, em geral, não significantes 

(exceção feita ao primeiro ano após a titulação no doutorado no mestrado profissional). Para o 

mestrado profissional, embora os coeficientes das interações triplas sejam de elevada 

magnitude, a amostra de egressos desta modalidade atuando no ensino superior é pequena em 

termos absolutos, o que leva a elevados erros-padrão dos estimadores. Vale ressaltar que esta 

comparação considera no grupo de professores de ensino superior apenas aqueles que atuavam 

neste mercado na entrada na pós-graduação e não aqueles que migraram para a docência no 

ensino terciário durante ou após o curso. Esta classificação, no entanto é exógena e não afetada 

pelo curso, razão pela qual foi utilizada.  
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Para os egressos do mestrado acadêmico, o efeito da experiência sobre a relação entre 

titulação e remuneração não foi significante para os professores do ensino superior, enquanto é 

significante para aqueles que atuam em outros mercados de trabalho. Para o doutorado e 

mestrado profissional, no entanto, os efeitos da interação entre experiência e titulação são 

semelhantes para professores do ensino superior e não-professores deste nível (Tabela 16). 

  

Tabela 15 – Efeitos da PG no mercado de trabalho do ensino superior (interações triplas) 

Variáveis 
Doutorado Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

b Erro-padrão b Erro-padrão b Erro-padrão 

d_prof_sup* d_trat.*d_6_antes   -0,0720* (0,0327) -0,0387 (0,0983) 

d_prof_sup*d_trat.*d_5_antes   -0,0685** (0,0248) -0,0164 (0,0872) 
d_prof_sup*d_trat.*d_4_antes -0,0686** (0,0250) -0,0603** (0,0216) -0,0327 (0,0674) 

d_prof_sup*d_trat.*d_3_antes -0,0374* (0,0180) -0,0662*** (0,0186) -0,0776 (0,0613) 

d_prof_sup*d_trat.*d_2_antes -0,0313* (0,0138) -0,0513*** (0,0151) -0,0965 (0,0497) 
d_prof_sup*d_trat.*d_1_antes -0,0151 (0,0110) -0,0173 (0,0115) -0,0468 (0,0387) 

d_prof_sup*d_trat.* d_1_durante 0,0061 (0,0106) 0,0318** (0,0117) 0,0879* (0,0377) 

d_prof_sup*d_trat. *d_2_durante 0,0055 (0,0134) 0,0284 (0,0146) 0,1236* (0,0501) 
d_prof_sup*d_trat. *d_3_durante 0,0174 (0,0149)     

d_prof_sup*d_trat. *d_4_durante -0,0172 (0,0158)     

d_prof_sup*d_trat. *d_0_titul. -0,0155 (0,0162) 0,0237 (0,0155) 0,1037 (0,0545) 
d_prof_sup*d_trat. *d_1_após -0,0329* (0,0166) 0,0278 (0,0163) 0,1237* (0,0607) 

d_prof_sup*d_trat. *d_2_após -0,0337 (0,0181) 0,0214 (0,0176) 0,1066 (0,0673) 

d_prof_sup*d_trat. *d_3_após -0,0553* (0,0217) 0,0078 (0,0199) 0,1464 (0,0697) 
d_prof_sup*d_trat. *d_4_após   0,0167 (0,0216) 0,0582 (0,0822) 

d_prof_sup*d_trat. *d_5_após   0,0222 (0,0264) 0,0607 (0,0921) 

N 864358  2083692  262106  

R2 0,1864  0,2852  0,3124  

F 502,9908  1809,3771  266,5128  

Nota. * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,00; Variável dependente: logaritmo da remuneração mensal por hora; Em 

todos os modelos foram incluídos os efeitos fixos de ano, experiência total e experiência total ao quadrado.  
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No que se refere à qualidade (Tabela 17, Tabela 18 e Tabela 19), os efeitos não foram 

significantes tanto para professores quanto para não-professores do ensino superior, 

contrariando as expectativas do mecanismo causal associado ao diploma em si. Vale ressaltar 

que alguns coeficientes tem estimativas pontuais elevadas, porém a amostra para cada nível de 

qualidade dos cursos e área de atuação é, em muitos casos, muito reduzida, implicando elevados 

erros padrão dos estimadores. 

 

 

Tabela 16 - Efeitos da experiência para professores e não professores do ensino superior 

Variáveis 
Doutorado Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

Superior  Não professor Superior  Não professor Superior  Não professor 

d_tratamento*d_6_antes   0,124446 -0,021922 0,229200 -0,250918 

d_tratamento*d_5_antes   -0,116729 0,086669 0,165914 -0,030040 

d_tratamento*d_4_antes 0,016850 -0,101849 -0,197033 0,033784 -0,020913 0,091891 

d_tratamento*d_3_antes -0,021149 -0,116768 -0,019373 0,047957 -0,231294 0,036453 

d_tratamento*d_2_antes 0,001811 -0,054608 -0,060981 -0,001861 -0,048998 -0,021567 

d_tratamento*d_1_antes 0,072656 -0,013690 0,077500 0,027082 -0,001345 0,061626 

d_tratamento* d_1_durante 0,091710 -0,009727 0,054796 0,034498* 0,264013 0,005118 

d_tratamento *d_2_durante 0,080601 0,012660 0,136325 0,093675*** 0,275533 0,037908 

d_tratamento *d_3_durante 0,235807** -0,014216     

d_tratamento *d_4_durante 0,195365* 0,022262     

d_tratamento *d_0_titul. 0,234905* 0,124827* 0,223626** 0,206715*** 0,269960 0,125094** 

d_tratamento *d_1_após 0,373981*** 0,298000*** 0,282647*** 0,294320*** 0,378077 0,115415* 

d_tratamento *d_2_após 0,479105*** 0,329685*** 0,214287* 0,327947*** 0,504853 0,117992* 

d_tratamento *d_3_após 0,374208** 0,340479*** 0,278511** 0,333140*** 0,439048 0,159283* 

d_tratamento *d_4_após   0,269657** 0,315321*** 0,356016 0,116491 

d_tratamento *d_5_após   0,261449* 0,283422*** -0,262353 0,053802 

Exp*d_trat*d_6_antes   -0,024816 0,006158 -0,048614 0,028364 

Exp*d_trat*d_5_antes   0,007745 -0,005296 -0,033348 0,004941 

Exp*d_trat*d_4_antes -0,008726 0,011340 0,020993 -0,000347 -0,003878 -0,008228 

Exp*d_trat*d_3_antes -0,000312 0,011442 -0,005562 -0,002789 0,016153 -0,001878 

Exp*d_trat*d_2_antes -0,001544 0,005480 0,002832 0,002110 -0,011192 0,003627 

Exp*d_trat*d_1_antes -0,008368 0,000812 -0,010472 -0,001697 -0,006426 -0,004895 

Exp*d_trat* d_1_durante -0,009597 0,001085 -0,001041 -0,003561 -0,021119 0,001659 

Exp*d_trat *d_2_durante -0,007609 -0,001689 -0,012014 -0,008849*** -0,022925 -0,001547 

Exp*d_trat *d_3_durante -0,023941* 0,002627     

Exp*d_trat *d_4_durante -0,021934* -0,000773     

Exp*d_trat*d_0_titul. -0,018549 -0,006539 -0,016753 -0,017121*** -0,020625 -0,009595 

Exp*d_trat*d_1_após -0,023607* -0,014257* -0,017831 -0,021822*** -0,023588 -0,005735 

Exp*d_trat*d_2_após -0,036240** -0,017751** -0,005206 -0,023960*** -0,044160 -0,004597 

Exp*d_trat*d_3_após -0,023779 -0,016689* -0,018936 -0,024286*** -0,021208 -0,007597 

Exp*d_trat*d_4_após   -0,013900 -0,021015*** -0,021275 -0,001586 

Exp*d_trat*d_5_após   -0,014512 -0,017675** 0,075798 0,017867 

Exp2*d_trat*d_6_antes   0,000718 -0,000134 0,001802 -0,000646 

Exp2*d_trat*d_5_antes   -0,000168 0,000118 0,001331 -0,000111 

Exp2*d_trat*d_4_antes 0,000265 -0,000204 -0,000573 0,000002 0,000354 0,000159 

Exp2*d_trat*d_3_antes 0,000004 -0,000207 0,000259 0,000087 -0,000192 0,000039 

Exp2*d_trat*d_2_antes 0,000021 -0,000092 -0,000015 -0,000044 0,000513 -0,000093 

Exp2*d_trat*d_1_antes 0,000152 0,000010 0,000267 0,000040 0,000337 0,000109 

Exp2*d_trat* d_1_durante 0,000188 -0,000036 -0,000045 0,000082 0,000611 -0,000062 

Exp2*d_trat *d_2_durante 0,000123 0,000029 0,000300 0,000180** 0,000727 0,000012 

Exp2*d_trat *d_3_durante 0,000531* -0,000097     

Exp2*d_trat *d_4_durante 0,000480 -0,000010     

Exp2*d_trat*d_0_titul. 0,000371 0,000154 0,000303 0,000359*** 0,000743 0,000198 

Exp2*d_trat*d_1_após 0,000474 0,000332* 0,000355 0,000491*** 0,000614 0,000115 

Exp2*d_trat*d_2_após 0,000812* 0,000429** -0,000044 0,000543*** 0,001254 0,000079 

Exp2*d_trat*d_3_após 0,000460 0,000379 0,000438 0,000527*** 0,000390 0,000120 

Exp2*d_trat*d_4_após   0,000247 0,000434*** 0,000464 -0,000082 

Exp2*d_trat*d_5_após   0,000296 0,000328 -0,002515 -0,000831 

Experiência Total 0,006462* 0,003995* 0,006391 0,014848*** 0,021097 0,030791*** 

(Experiência Total)2 -0,000518*** -0,000299*** -0,000390 -0,000700*** -0,001358 -0,001010*** 

N 323823 502268 205568 1801756 19655 231695 

R2 0,073492 0,316148 0,140243 0,355210 0,137089 0,402112 

F 51,372987 333,713162 57,601096 1280,4 7,861027 204,132654 

Nota. Variável dependente: Logaritmo da remuneração por hora * p < 0,05, ** p < 0,01, *** p < 0,001; Em todos os modelos foi incluído o 
efeito fixo de ano; Exp=Experiência total do trabalhador no Mercado de trabalho 



96 
 

 

 

Tabela 17 – Nota CAPES. Efeitos da qualidade na relação entre PG e remuneração para 

professores de ensino superior e celetistas 

Interações triplas após a titulação 

Doutorado Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

Professor 

superior 

Não professor 

superior 

Professor 

superior 

Não professor 

superior 

Professor 

superior 

Não professor 

superior 

Nota 4*d_trat*d_0_titul. 0,07705 -0,01687 -0,06049 -0,00207 0,00796 0,01479 

Nota 4*d_trat*d_1_após 0,10041 0,01495 -0,04446 0,00676 -0,03695 -0,00086 

Nota 4*d_trat*d_2_após 0,13930 -0,06178 -0,05246 -0,00682 0,13094 -0,00247 

Nota 4*d_trat*d_3_após 0,19110 0,04271 -0,03100 -0,00252 0,06202 -0,00690 

Nota 4*d_trat*d_4_após   -0,02328 -0,00692 0,09423 0,00067 

Nota 4*d_trat*d_5_após   -0,01644 0,00056 -0,13544 0,02286 

Nota 5*d_trat*d_0_titul. 0,04860 0,00111 -0,09644* -0,01565 0,18099 0,01776 

Nota 5*d_trat*d_1_após 0,10826 0,03113 -0,06428 -0,01975 0,02358 -0,00615 

Nota 5*d_trat*d_2_após 0,14080 -0,04053 -0,06455 -0,03739** 0,46147 -0,02577 

Nota 5 *d_trat*d_3_após 0,16485 0,03091 -0,05782 -0,02994* 0,49068* -0,02993 

Nota 5 *d_trat*d_4_após   -0,03031 -0,03179* 0,48415 -0,01963 

Nota 5 *d_trat*d_5_após   0,02655 0,00649 0,12340 0,05527 

Nota 6 e 7*d_trat*d_0_titul. 0,05654 -0,03234 0,13446* -0,00824   

Nota 6 e 7 *d_trat*d_1_após 0,04710 -0,00092 0,16352* -0,01741   

Nota 6 e 7*d_trat*d_2_após 0,10796 -0,07895 0,12169 -0,03071*   

Nota 6 e 7*d_trat*d_3_após 0,13759 0,00129 0,12177 -0,03112   

Nota 6 e 7*d_trat*d_4_após   0,15175 -0,02157   

Nota 6 e 7*d_trat*d_5_após   -0,00143 -0,01372   

N 341541 522096 215872 1866726 21352 240754 

R2 0,06300 0,28531 0,11541 0,29331 0,10496 0,33538 

F 39,43939 259,79983 43,16643 977,43092 7,95336 206,85967 

Tabela 18 – IGC. Efeitos da qualidade na relação entre PG e remuneração para professores 

de ensino superior e celetistas 

Interações triplas após a titulação 

Doutorado Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

Professor 

superior 

Não professor 

superior 

Professor 

superior 

Não professor 

superior 

Professor 

superior 

Não professor 

superior 

Faixa 4*d_trat*d_0_titul. -0,03270 0,02259 -0,05271 -0,00458 0,07066 0,00279 

Faixa 4*d_trat*d_1_após 0,09716 0,01713 -0,03747 0,00510 -0,05688 -0,00095 

Faixa 4*d_trat*d_2_após 0,07546 0,02186 -0,00025 -0,00183 -0,11502 -0,02671 

Faixa 4*d_trat*d_3_após 0,11396 -0,05953 -0,02978 0,01315 -0,11921 -0,04707 

Faixa 4*d_trat*d_4_após   0,01693 0,00204 -0,06303 -0,03182 

Faixa 4*d_trat*d_5_após   0,07525 0,00881 -0,03555 0,01127 

Faixa 5*d_trat*d_0_titul. -0,04768 0,00841 -0,00374 -0,00362 0,10331 0,02689 

Faixa 5*d_trat*d_1_após 0,07227 -0,01241 -0,02096 -0,00443 0,03397 0,00047 

Faixa 5*d_trat*d_2_após 0,05502 -0,02805 -0,01839 -0,02590* 0,09606 -0,02835 

Faixa 5 *d_trat*d_3_após 0,09113 -0,07984 -0,03296 -0,01042 -0,02868 -0,02352 

Faixa 5 *d_trat*d_4_após   0,02505 0,00275 0,11624 -0,00694 

Faixa 5 *d_trat*d_5_após   0,00471 -0,01342 -0,08943 0,10476 

N 339530 515915 212030 1831593 20230 226260 

R2 0,06454 0,28502 0,11683 0,29389 0,10092 0,33783 

F 52,14870 340,30655 57,05387 1281,29524 6,53073 198,59675 

Tabela 19 – Ranking Folha. Efeitos da qualidade na relação entre PG e remuneração para 

professores de ensino superior e celetistas 

Interações triplas após a titulação 

Doutorado Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

Professor 

superior 

Não professor 

superior 

Professor 

superior 

Não professor 

superior 

Professor 

superior 

Não professor 

superior 

1o quartil*d_trat*d_0_titul. 0,28935 -0,13457 -0,04862 -0,00114 0,03804 -0,00190 

1o quartil *d_trat*d_1_após 0,29944 -0,01338 0,00199 0,00353 -0,13132 -0,00927 

1o quartil *d_trat*d_2_após -0,09136 -0,07234 0,07511 -0,00102 0,03061 0,08195 

1o quartil *d_trat*d_3_após 0,26795 -0,31798** 0,03537 0,04990 -0,15455 0,05520 

1o quartil *d_trat*d_4_após   -0,16042 0,03202 -0,65740 0,08579 

1o quartil *d_trat*d_5_após   0,01174 0,06592 -0,60425 0,04632 

2o quartil *d_trat*d_0_titul. -0,06993 -0,02036 -0,13174* -0,02058 -0,07824 -0,00784 

2o quartil *d_trat*d_1_após -0,09326 0,09186 -0,16717* -0,01168 0,01204 -0,00445 

2o quartil *d_trat*d_2_após -0,09850 0,09251 -0,09660 -0,01331 -0,22093 0,06390 

2o quartil *d_trat*d_3_após -0,17456 0,01704 -0,10080 0,00119 -0,10871 0,02432 

2o quartil *d_trat*d_4_após   -0,16540 -0,00983 0,04601 0,05197 

2o quartil *d_trat*d_5_após   -0,11998 -0,00963 -0,16136 -0,16238 

3o quartil *d_trat*d_0_titul. -0,04813 0,04689 -0,14054* 0,01184 -0,07120 -0,03486 

3o quartil *d_trat*d_1_após 0,00231 0,12439** -0,05339 0,01800 -0,03449 0,01648 

3o quartil *d_trat*d_2_após 0,01833 0,14618** 0,04273 0,00756 -0,08929 0,01797 

3o quartil *d_trat*d_3_após 0,07245 0,03634 -0,03748 0,00054 -0,04753 0,03122 

3o quartil *d_trat*d_4_após   -0,04314 0,01691 0,02584 -0,04301 

3o quartil *d_trat*d_5_após   0,00679 0,03864 -0,03328 -0,01092 

4o quartil *d_trat*d_0_titul. -0,10081 0,03152 -0,12131* -0,00664 -0,18963 -0,00936 

4o quartil *d_trat*d_1_após 0,00415 0,10092*** -0,05835 0,00875 -0,30754* -0,00022 

4o quartil *d_trat*d_2_após -0,02075 0,09592** 0,01602 -0,00303 -0,29019 0,01701 

4o quartil *d_trat*d_3_após -0,01145 -0,00115 -0,06165 0,01857 -0,24759 -0,00564 

4o quartil *d_trat*d_4_após   -0,05840 0,00939 -0,19582 -0,02414 

4o quartil *d_trat*d_5_após   0,06151 0,03373 -0,21534 -0,05844 

N 342056 522302 216249 1867443 21352 240754 

R2 0,06426 0,28578 0,11608 0,29356 0,11481 0,33603 

F . 211,13390 35,95993 788,41365 5,47675 128,20981 
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5. DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Os resultados obtidos neste trabalho permitem algumas conclusões claras acerca dos 

efeitos da pós-graduação stricto sensu sobre a remuneração de seus egressos e oferecem 

algumas evidências sobre os mecanismos causais que os geram. 

Quanto à existência de efeitos positivos, as evidências são consistentes para as três 

modalidades analisadas. O doutorado incrementa a renda de seus egressos em 

aproximadamente 17,7% (em relação ao mestrado), enquanto o mestrado acadêmico e o 

mestrado profissional tem efeitos, em média, de 13,1% e 9,0% (em relação à graduação), todos 

já no primeiro ano após a titulação.  

A estratégia de identificação utilizada, enquanto é robusta a problemas de 

endogeneidade, representa apenas aqueles que já atuavam no mercado de trabalho como 

empregados no início do curso, o que gera um possível viés de seleção da amostra. Ao estimar, 

por meio de modelos mincerianos, os efeitos para aqueles que não tinham vínculo empregatício 

no ano de entrada no programa, se observa que os efeitos da pós-graduação para estes podem 

ser mais elevados. Dado que os egressos que não foram encontrados na RAIS no ano de entrada 

tendem a ser mais jovens que os demais (possivelmente tendo feito o mestrado ou doutorado 

diretamente após a graduação) este resultado é esperado pelo modelo de sorting quando prevê 

que, para trabalhadores com pouca experiência profissional, o efeito de sinalização do diploma 

tende a ser mais relevante.  

No que se refere à extensão do viés de seleção em variáveis não observáveis - que tem 

sido uma das principais limitações metodológicas dos estudos sobre a relação entre escolaridade 

e remuneração – foram encontradas evidências de que sua magnitude pode ser elevada. O uso 

do pareamento para controle das variáveis observáveis usualmente utilizadas em equações 

mincerianas implicou uma substantiva superestimação do efeito causal comparativamente aos 

modelos de diferenças em diferenças que controlam o efeito de variáveis não-observáveis que 

não mudam ao longo do tempo. 

Quanto aos mecanismos causais, três foram considerados em termos teóricos: o aumento 

da produtividade percebida pelo empregador preconizado pela teoria do capital humano, a 

titulação como sinal de variáveis não-observáveis associadas à produtividade, defendida pelos 

modelos de sorting e o valor do diploma em si como recurso que permite às instituições de 

ensino cumprir com as exigências de organismos reguladores como o Ministério da Educação. 

As previsões da teoria de capital humano tiveram limitado apoio empírico no que se 

refere aos programas acadêmicos. Isto se dá em função de um limitado aumento da remuneração 
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dos trabalhadores durante o curso (não passando de 2% no mestrado acadêmico, menos de 1% 

no doutorado). Especialmente durante um programa longo como o doutorado, a TCH levaria a 

crer que a incorporação de capital humano pelo doutorando seria reconhecida pelo empregador 

e remunerada de acordo, o que não apresenta suporte empírico. Vale ressaltar que este resultado 

não pode ser interpretado como indicativo de ausência de acumulação de capital humano 

durante a pós-graduação. Sugere apenas que os empregadores possivelmente não observaram 

diretamente os potenciais incrementos de produtividade derivados da pós-graduação que, 

portanto, não se manifestaram em incrementos de rendimentos. Vale lembrar que a literatura 

sugere que é mais difícil observar a produtividade em trabalhos de natureza intelectual (Fama, 

1991), como os que são usualmente realizados por pós-graduados. Já para o mestrado 

profissional, o incremento da remuneração durante o curso foi significativo (atingindo 4%), 

apoiando o mecanismo proposto pela teoria do capital humano. 

Já o modelo de sorting mostrou-se mais ajustado às relações observadas nos modelos 

econométricos. A primeira predição fundamental deste modelo refere-se ao efeito diferencial 

do ano da titulação sobre os rendimentos (efeito diploma). Este efeito foi observado de forma 

nítida nos programas acadêmicos, em que o maior efeito ocorreu no ano da titulação e no 

primeiro ano seguinte. Já no mestrado profissional, o efeito diploma não foi observado, com 

um efeito linear desde a entrada no programa até três anos após a titulação. A segunda predição 

do modelo de screening refere-se à interação negativa entre experiência do trabalhador e efeito 

da escolaridade sobre a remuneração, de maneira que quanto mais informações o empregador 

tem sobre o trabalhador com base em sua carreira pregressa, menos relevante se torna a 

informação sobre a escolaridade. Esta interação foi significante para o doutorado e ambos os 

mestrados. Por exemplo, para egressos do doutorado com 10 anos de experiência profissional 

no momento da titulação, o efeito sobre a remuneração é de 21% contra 13% para aqueles com 

20 anos de experiência profissional. Já para o mestrado acadêmico os efeitos são de 15% para 

egressos com 10 anos de experiência e 7% para aqueles com 20 anos de experiência.  

Assim, o modelo de sinalização apresentou claro apoio empírico tanto no doutorado 

quanto no mestrado acadêmico, porém não foi suportado no mestrado profissional, dada a 

ausência do efeito diploma. Neste programa, a TCH explicou mais adequadamente os resultados 

empíricos observados.  

Supreendentemente, a única predição comum à TCH e ao modelo de sorting – um efeito 

positivo da qualidade do curso – não foi confirmada. Espera-se, teoricamente, que as melhores 

instituições de ensino incorporem mais capital humano nos seus egressos e também, tenham a 

capacidade de atrair melhores alunos, fortalecendo os efeitos de sinalização do diploma.  
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Embora diferentes métricas de qualidade tenham sido consideradas (relativas ao curso 

específico, à instituição de ensino como um todo e uma avaliação de fontes oficiais mais 

conhecida no meio acadêmico, assim como uma avaliação amplamente divulgada pela mídia) 

nenhum efeito significante foi identificado. Em outras palavras, o mercado de trabalhado tem 

valorizado diferentemente as modalidades de PG (mestrado acadêmico, mestrado profissional 

e doutorado), mas não tem remunerado diferencialmente os distintos níveis de qualidade dos 

cursos completados pelos trabalhadores. Este resultado destoa substantivamente da literatura 

internacional que tem encontrado em sua maioria efeitos positivos da qualidade tanto para a 

graduação quanto para a pós-graduação. 

Este resultado abre espaço para a discussão de motivos para a valorização do diploma 

em si, mais além do eventual aumento de produtividade gerado pelo curso ou pela sinalização 

derivada da titulação. Ao considerar o contexto nacional, em especial no mercado de trabalho 

para professores do ensino terciário (um dos principais mercados de atuação dos egressos, 

especialmente das modalidades acadêmicas), a forte regulamentação se mostra como uma 

explicação alternativa. A avaliação do Ministério da Educação com base no CPC incentiva 

fortemente as instituições de ensino superior a incluir mestres e doutores em seu corpo docente. 

Pela própria natureza da regulamentação, apenas o nível (mestrado ou doutorado) é diretamente 

considerado sem qualquer referência à qualidade do curso do qual o professor é egresso. Isto 

pode gerar uma demanda pelo diploma em si, de maneira que, mantendo as demais variáveis 

constantes (inclusive a produtividade do professor), um docente com diploma traria um valor 

superior àquele sem diploma para a instituição, na medida em que permite satisfazer a 

regulamentação. 

Como discutido no referencial teórico, algumas predições empíricas permitem testar a 

existência de um efeito sobre a remuneração gerado pela simples obtenção da titulação. A 

primeira delas é convergente com o modelo de sorting, e prevê a existência de um efeito 

diploma, que foi confirmado empiricamente. A segunda é justamente a ausência de efeitos da 

qualidade. Este resultado relativo à qualidade, no entanto, foi observado não apenas para o 

mercado de trabalho de professores do ensino superior mas também para as demais áreas de 

atuação. A terceira predição empírica propõe que, diferentemente do esperado no modelo de 

sinalização, a redução do efeito da titulação em função da experiência deveria ter menor 

magnitude no mercado regulamentado do ensino superior. Esta predição foi confirmada para o 

mestrado acadêmico, porém não para o doutorado. Em suma, as evidências acerca da existência 

do efeito do diploma em si não foram consistentes. 



100 
 

Finalmente, distinguiu-se também entre os efeitos da pós-graduação para aqueles que se 

mantém no mesmo empregador após o término do curso e aqueles que mudam para um novo 

empregador. No primeiro caso, menos explorado na literatura, os mecanismos causais  podem 

não ser tão claros. Por um lado, o papel do diploma para screening em promoções internas ou 

aumentos de salário seria limitado dado o conhecimento do empregador sobre o desempenho 

do empregado. Adicionalmente, podem ocorrer acordos (explícitos ou implícitos) entre 

trabalhador e empregador sobre remuneração e carga de trabalho durante e após o curso.  

Ao estimar os efeitos separadamente para os dois grupos, os valores estimados foram 

maiores para os doutores que se mantiveram no mesmo empregador, enquanto o oposto foi 

encontrado para o mestrado acadêmico. No entanto, os efeitos foram significativos para ambos 

os grupos. Para o mestrado profissional não foram observadas diferenças relevantes entre os 

grupos. No doutorado, a existência de efeitos significativos e com efeito diploma para egressos 

que se mantém no mesmo empregador após a titulação (e maiores do que para aqueles que 

mudaram de empregador) não é totalmente explicada pela teoria de capital humano (na medida 

em que o efeito diploma segue sendo predominante) e tampouco pelos modelos de sorting (dado 

o maior conhecimento dos empregadores sobre o trabalhador). Uma explicação possível é a 

existência de um prêmio dado pelo empregador ao trabalhador que investiu em um atributo 

relevante para a instituição – o diploma em si, o que seria consistente com a perspectiva dos 

efeitos da regulamentação. As diferenças entre aqueles que se mantiveram no empregador após 

a titulação e os que mudaram, no entanto, são semelhantes entre professores do ensino superior 

e trabalhadores em outras áreas.  

Este resultado pode estar relacionado à elevada participação de funcionários públicos 

no conjunto de egressos (apenas 20% e 38% atuam na iniciativa privada não relacionada ao 

ensino no doutorado e mestrado acadêmico, respectivamente). É frequente, no serviço público, 

que a titulação seja considerada nos concursos e evolução de carreira, com valores pré-

determinados associados aos níveis de escolaridade mas não necessariamente à qualidade da 

pós-graduação cursada. De certa forma, isto gera, também, uma valorização do diploma em si, 

de natureza distinta da que ocorre em função da regulamentação da graduação, porém com 

consequências empíricas semelhantes. Ao considerar unicamente trabalhadores que não são 

funcionários públicos, no entanto, os professores do ensino superior e os que atuam nas demais 

áreas não apresentaram diferenças, uma vez mais não suportando o efeito do diploma em si. 

Em conjunto, os resultados indicam fortes efeitos de screening para os programas 

acadêmicos, e suportam os mecanismos causais da TCH para o mestrado profissional, enquanto 
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não ratificam o valor do diploma em si como meio de satisfazer os critérios de avaliação das 

instituições de ensino superior. 
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6. CONSIDERAÇÕES FINAIS  

Esta tese analisou o efeito da pós-graduação stricto sensu no Brasil sobre a remuneração 

de seus egressos. Identificou efeitos significativos e de magnitude relevante no mestrado 

acadêmico, mestrado profissional e doutorado, utilizando uma metodologia robusta a 

problemas de endogeneidade. Observou fortes evidências de mecanismos de screening 

utilizados pelos empregadores com base na titulação da pós-graduação para os programas 

acadêmicos. Para os mestrados profissionais a teoria de capital humano foi suportada. Não 

encontrou indícios de um efeito do diploma em si – como meio de atender os critérios de 

avaliação do ensino superior - sobre a remuneração. Estes achados têm implicações para 

potenciais candidatos à pós-graduação no que se refere aos retornos privados da titulação, assim 

como para policymakers quanto aos retornos públicos. 

Os resultados sugerem a existência de retornos privados positivos para os trabalhadores 

que cursam uma pós-graduação, e mostram, também, que os efeitos da titulação são maiores 

para os indivíduos no começo da carreira. Nesta fase, os custos de oportunidade do tempo 

investido na pós-graduação tendem a ser menores. Assim, o presente estudo informa aos 

potenciais candidatos ao mestrado e doutorado que a titulação pode ser um investimento com 

retorno positivo, especialmente no início da carreira. 

No que se refere aos retornos públicos, a existência de retornos privados incentiva a 

busca pela titulação na pós-graduação, incrementando o volume de mestres e doutores, que são 

necessários para atingir os objetivos de qualificar docentes e formar recursos humanos que 

possam fortalecer as bases científica, tecnológica e de inovação do país. A falta de evidências 

sobre a existência de um efeito do diploma em si mitiga as possíveis externalidades negativas 

associadas ao incremento da demanda por titulados menos qualificados assim como o potencial 

incentivo a candidatos com menor nível de habilidade e custo de oportunidade a procurar se 

titular para receber o incremento de renda associado ao diploma em si. 

Este trabalho naturalmente apresenta limitações. A primeira se refere à variável 

dependente que considera apenas a renda proveniente de salários. Outras fontes de renda, como 

por exemplo, lucros obtidos pelos egressos por serem sócios de empresas não são considerados 

nas análises por não serem reportados na RAIS. Fontes de rendas auferidas por trabalho no 

exterior também não são consideradas. Estudos futuros poderiam tentar identificar a existência 

destas rendas por meio de outras fontes de dados. Adicionalmente, os efeitos estimados não 

computam todos os custos relevantes, de forma que não podem ser tratados como retornos. 

Enquanto responde a pergunta apresentada no título “Quanto vale uma pós-graduação stricto 
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sensu no Brasil?”, esta tese não responde a questão sobre o quanto custa esta pós-graduação em 

suas diferentes dimensões de custos.  Estudos futuros podem incluir informações sobre custos 

e obter estimativas mais precisas de retornos. 

A segunda limitação deriva da própria estratégia de identificação. Os egressos que não 

possuíam informações na RAIS no ano de entrada são excluídos da análise. Estes se mostraram 

mais jovens do que aqueles que foram incluídos na análise após a titulação. Mais além, a 

proporção de egressos encontrados na RAIS é muito maior para o mestrado profissional que o 

acadêmico. Embora análises comparativas tenham sido realizadas para ambos os grupos, elas 

apenas consideram modelos com pareamento em variáveis observáveis. Sugere-se que estudos 

futuros busquem alternativas como variáveis instrumentais que permitam uma estimação mais 

adequada dos efeitos da pós-graduação sobre aqueles que não têm experiência de trabalho 

formal prévio à entrada nos cursos. 

Adicionalmente, considerando que as empresas frequentemente subsidiam as 

mensalidades do mestrado profissional, estas passam também a tomar parte no processo de 

seleção dos candidatos elegíveis. Isto traz uma limitação para este trabalho no que se refere à 

identificação dos efeitos causais do mestrado profissional. É possível que as empresas escolham 

funcionários com maior potencial e invistam neles de outras formas concomitantemente com o 

mestrado profissional (por exemplo, treinamentos, viagens, participação em encontros 

internacionais, entre outros). Os efeitos destes outros investimentos das empresas no 

trabalhador estariam confundidos com o mestrado profissional. O estudo desta temática 

demandaria análises comparativas entre aqueles que cursam e não cursam uma pós-graduação 

no mesmo empregador, assim como a realização de levantamentos amostrais com trabalhadores 

para melhor compreender os determinantes das escolhas pelos trabalhadores e empregadores. 

 Esta tese apresenta, em caráter exploratório o efeito da regulamentação sobre os efeitos 

da pós-graduação nos rendimentos, que apresenta diversas possibilidades de desenvolvimento 

teórico e teste empíricos em outros contextos. Em termos teóricos, as literaturas de 

licenciamento (Gittleman, Klee, & Kleiner, 2015; Kleiner, 2000; Kleiner & Krueger, 2010) e 

credenciamento (Arkes, 1999; Ferrer & Riddell, 2002) podem gerar uma interlocução 

produtiva. Embora mais distante em termos pragmáticos, a discussão sobre os efeitos de cotas 

para deficientes nas empresas como no American Disabilities Act (Jones, 2008), na medida em 

que aumenta a demanda por trabalhadores com um atributo específico também podem trazer 

insights para um desenvolvimento teórico mais robusto. Em termos empíricos, choques 

exógenos de mudanças na regulamentação (como a introdução dos critérios acerca de titulação 

de docentes no Brasil) podem ser utilizados. Seria necessário, no entanto, um modelo que 
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pudesse controlar os efeitos do intenso aumento da oferta de mestres e doutores no Brasil, fruto 

da rápida expansão da pós-graduação no país. 

O estudo dos efeitos da pós-graduação sobre os rendimentos quando os egressos se  

mantêm no mesmo empregador poderiam ser aprofundados em estudos futuros, buscando 

compreender a interação entre a escolaridade e o desenvolvimento de capital humano específico 

sobre a evolução de carreira na ótica dos mercados de trabalho interno e externo, como 

abordado por  Lazear & Oyer (2004). 

Investigar os efeitos por área de avaliação da CAPES também pode trazer bons frutos 

para compreender os efeitos da pós-graduação. Os resultados mostraram uma subestimação dos 

efeitos para os egressos que não foram analisados nos modelos de diferenças em diferenças. 

Este viés pode ser devido ao maior número de egressos não encontrados no ano de entrada na 

PG que se titularam em áreas em que supostamente o impacto seria maior, como Ciências 

Agrárias, Ciências Biológicas e Ciências Exatas e da Terra. Além disso, o efeito-diploma 

encontrado pode ser reflexo de diferenças entre os mercados de trabalho das diferentes áreas. 

O efeito diploma encontrado no mercado de trabalho para os PG pode refletir rendas de 

monopólio associadas às barreiras à entrada em determinadas ocupações e setores de atuação. 

Uma investigação mais detalhada da estrutura dos mercados de trabalho para diferentes 

ocupações e áreas de atuação dos pós-graduados também se faz necessária em estudos futuros 

(Ferrer & Riddell, 2002). 
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APÊNDICE 

Tabela 20 - Número de anos que os egressos foram registrados na RAIS 

n anos 
Doutorado Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

n % cum. % n % cum. % N % cum. % 

1 2.226 5,2 5,3 11.483 6,3 6,3 268 1,5 1,5 

2 2.957 6,9 12,2 15.114 8,3 14,6 396 2,3 3,8 

3 3.087 7,2 19,5 15.209 8,4 23,0 427 2,4 6,2 

4 3.365 7,9 27,5 14.998 8,2 31,2 552 3,2 9,4 

5 2.809 6,6 34,1 14.441 7,9 39,1 614 3,5 12,9 

6 2.618 6,2 40,3 14.896 8,2 47,3 835 4,8 17,7 

7 2.406 5,7 46,0 13.557 7,5 54,8 1.022 5,8 23,5 

8 2.533 5,9 51,9 12.467 6,9 61,6 1.143 6,5 30,0 

9 2.781 6,6 58,5 12.253 6,7 68,3 1.333 7,6 37,7 

10 3.733 8,8 67,3 14.279 7,8 76,2 2.124 12,1 49,8 

11 13.844 32,7 100,0 43.359 23,8 100,0 8.786 50,2 100,0 

Total 42.359 100  182.056 100,0   17.500 100,0   

 

 

Tabela 21 - Número de ingressantes total e com ano de entrada 

Ano 

entrada 

Doutorado Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

Total 
ingressantes 

Com ano 
entrada 

% com ano 
entrada 

Total 
ingressantes 

Com ano 
entrada 

% com ano 
entrada 

Total 
ingressantes 

Com ano 
entrada 

% com ano 
entrada 

2005 9.984 5.917 59% 29.160 16.109 55% 2.432 2.028 83% 

2006 10.602 6.534 62% 30.535 17.072 56% 2.860 2.352 82% 
2007 11.650 7.266 62% 30.088 17.166 57% 3.051 2.595 85% 

2008    31.762 18.787 59% 3.252 2.701 83% 

2009    33.535 20.029 60% 3.787 3.205 85% 
Total 32.236 19.717 61% 155.080 89.163 57% 15.382 12.881 84% 

 

Tabela 22 – Proporção de egressos por gênero por ano de entrada 

Ano entrada 
Doutorado Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

Masculino Feminino Masculino Feminino Masculino Feminino 

2005 46,8% 53,2% 44,8% 55,2% 56,4% 43,6% 
2006 47,8% 52,2% 44,5% 55,5% 57,7% 42,3% 

2007 47,8% 52,2% 44,5% 55,5% 56,7% 43,3% 

2008 - - 44,0% 56,0% 56,4% 43,6% 
2009 - - 43,8% 56,2% 54,0% 46,0% 

 

Tabela 23 - Proporção de egressos por grande região por ano de entrada 
Ano 

entrada 

Doutorado Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

NO NE SE SU CO NO NE SE SU CO NO NE SE SU CO 

2005 2,1% 12,9% 63,6% 16,5% 5,0% 4,1% 15,2% 50,9% 21,3% 8,5% 2,4% 19,8% 62,8% 9,4% 5,6% 

2006 2,1% 15,0% 60,1% 17,7% 5,1% 3,8% 16,1% 50,2% 21,5% 8,5% 3,4% 18,9% 57,5% 13,5% 6,7% 
2007 2,2% 14,8% 59,7% 18,1% 5,2% 3,9% 17,2% 48,9% 22,1% 7,8% 2,1% 21,3% 58,1% 12,6% 6,0% 

2008      3,8% 17,8% 48,3% 21,6% 8,6% 2,6% 15,2% 60,4% 15,2% 6,6% 

2009      4,5% 17,6% 47,2% 21,6% 9,2% 1,7% 17,9% 59,2% 16,7% 4,5% 
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Tabela 24 – Doutorado. Top 10 CBO 2002 no ano de entrada 

Cód. 

CBO 
CBO descrição 

Ano de entrada 

2004 2005 2006 2007 

234 Professores do ensino superior 38,3 38,6 33,7 32,8 

231 
Professores de nível superior na educação infantil e no ensino 

fundamental 
13,0 11,7 12,5 12,5 

223 Profissionais da medicina, saúde e afins 10,6 11,0 10,9 10,5 

232 Professores do ensino médio 5,9 5,9 7,2 8,4 

411 
Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares 

administrativos 
5,9 6,3 7,8 6,7 

111 Membros superiores do poder legislativo, executivo e judiciário 1,8 2,4 2,5 3,1 

331 
Professores de nível médio na educação infantil, no ensino 

fundamental e no profissionalizante 
3,3 3,0 2,8 3,3 

239 Outros profissionais do ensino não classificados anteriormente 1,7 1,9 1,6 1,6 

214 Engenheiros, arquitetos e afins 1,8 1,7 2,1 1,9 

233 Professores e Instrutores do ensino profissional 1,5 1,3   

251 Cientistas sociais, psicólogos e afins   1,6 1,7 
 Total 83,8 83,8 82,7 82,5 

Fonte: RAIS/MTE – Relação Anual de Informações / Ministério do Trabalho 

 

 

Tabela 25 – Doutorado. Top 10 CBO 2002 pós-titulação (ano de 2013) por ano de entrada 

Cód. 

CBO 
CBO descrição 

Ano de titulação 

2009 2010 2011 2012 

234 Professores do ensino superior 38,5 39,3 38,0 37,2 

231 
Professores de nível superior na educação infantil e no ensino 

fundamental 
21,7 18,2 17,5 16,4 

232 Professores do ensino médio 5,6 6,3 8,1 9,0 

225 Profissionais de medicina (médicos) 4,5 4,8 4,7 4,3 

111 
Membros superiores do poder legislativo, executivo e 

judiciário 
3,6 3,9 4,0 3,8 

411 
Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares 

administrativos 
3,2 3,6 3,4 3,3 

203 Pesquisadores 2,0 1,7 1,7 1,7 

223 Profissionais da medicina, saúde e afins 2,3 2,5 2,7 3,0 

214 Engenheiros, arquitetos e afins 1,5 1,3 1,5 1,6 

324 
Técnicos em operação de equipamentos e instrumentos de 

diagnóstico 
1,2 1,3 1,0 1,2 

239 Outros profissionais do ensino não classificados anteriormente 1,1 1,4 1,3 1,3 

252 
Profissionais de organização e administração de empresas e 

afins 
1,2 1,2 1,3 1,6 

331 
Professores de nível médio na educação infantil, no ensino 

fundamental e no profissionalizante 
0,9 1,2 1,3 1,6 

 Total 87,3 86,6 86,6 85,8 

Fonte: RAIS/MTE – Relação Anual de Informações / Ministério do Trabalho 
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Tabela 27 – Doutorado.  Top 10 CNAE 95 pós-titulação (ano de 2013) por ano de entrada 

Cód. 

CNAE 
CNAE descrição 

Ano de titulação 

2009 2010 2011 2012 

803 Ensino superior 62,3 61,2 57,7 57,3 

751 Administração do estado e da política econômica e social 15,9 17,2 17,6 18,0 

851 Atividades de atenção à saúde 4,1 4,3 4,9 4,2 

809 Educação profissional e outras atividades de ensino 4,4 4,9 6,8 7,2 

752 Serviços coletivos prestados pela administração pública 2,1 2,3 2,6 2,3 

731 Pesquisa e desenvolvimento das ciências físicas e naturais 2,0 1,9 1,5 1,4 

919 Outras atividades associativas 1,1 1,3 1,5 1,4 

741 Atividades jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial 1,1 0,9 1,1 0,9 

452 Construção de edifícios e obras de engenharia civil 0,9 0,5 0,5 0,5 

802 Ensino médio 0,6 0,4 0,6 0,7 

801 Educação infantil e ensino fundamental 0,6 0,5 0,5 0,5 
 Total 95,1 95,3 95,0 94,5 

Fonte: RAIS/MTE – Relação Anual de Informações / Ministério do Trabalho 

 

  

Tabela 26 – Doutorado – Top 10 CNAE 95 no ano de entrada 

Cód. 

CNAE 
CNAE descrição 

Ano de entrada 

2004 2005 2006 2007 

803 Ensino superior 38,5 36,5 36,01 35,3 

751 Administração do estado e da política econômica e social 33,0 36,9 31,2 32,3 

851 Atividades de atenção à saúde 4,5 4,7 5,3 4,6 

919 Outras atividades associativas 5,1 4,4 3,6 3,2 

809 Educação profissional e outras atividades de ensino 3,0 3,1 5,1 5,6 

802 Ensino médio 1,7 1,3 1,4 1,5 

752 Serviços coletivos prestados pela administração pública 1,0 1,3 2,3 2,2 

524 Com. varejista de outros produtos 1,6 1,3 1,4 1,7 

731 Pesquisa e desenvolvimento das ciências físicas e naturais 1,3 1,3 1,3  

801 Educação infantil e ensino fundamental 1,6 1,5 2,1 1,8 

741 Atividades jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial    1,5 
 Total 91,4 92,2 89,7 89,5 

Fonte: RAIS/MTE – Relação Anual de Informações / Ministério do Trabalho 
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Tabela 28 – Doutorado. Número de anos em que o empregador aparece no Top 40 
Razão Social 2004 2005 2006 2007 n anos 

São Paulo Governo do Estado X X X X 5 

Sociedade Ensino Superior Estácio de Sá X X X X 5 

Universidade Federal de Minas Gerais X X X X 5 

Universidade do Estado do Rio de Janeiro X X X X 5 

Sociedade Mineira de Cultura X X X X 5 

Fundação Oswaldo Cruz X X X X 5 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro X X X X 5 

Universidade Federal Fluminense X X X X 5 

Petróleo Brasileiro S.A. CENPES X X X X 5 

Fundação Presidente Antônio Carlos  X X X 4 

Instituto Presbiteriano Mackenzie X X X  4 

Governo do Estado de Minas Gerais - SEPLAG X X X  4 

Universidade Federal de Juiz de Fora  X X X 4 

São Paulo Governo do Estado X X X X 4 

Universidade Estadual Sudoeste da Bahia X X X X 4 

Centro Nac. de Pesquisa de Agroindústria Tropi X X X X 4 

Comando do Exército X X X X 4 

Universidade Federal do Ceara X X X X 4 

Universidade Federal da Paraíba X X X X 4 

Dep. Tec. C. Sociais - Campus III X X X X 4 

Univers. Estadual Paulista Unesp C. Bauru-FE X X X X 4 

Secretaria de Estado de Educação X X X X 4 

Fundação Universidade do Estado de MT X X X X 4 

Ministério da Saúde X X X X 4 

Universidade Estadual da Paraíba X X X X 4 

Universidade Federal do Piauí X X X X 4 

Escola de Engenharia de São Carlos X X   3 

Universidade Estadual de Maringá X X   3 

Universidade Est Oeste Paraná UNIOESTE X X   3 

Universidade Tecnol. Federal do Paraná X X   3 

Universidade Estadual de Londrina X X   3 

Universidade Federal do Paraná X X   3 

PUC-PR Campus Curitiba X X   3 

Associação Educacional Nove de Julho X  X X 3 

Universidade Federal do Amazonas X X  X 3 

Fundação Univ. Estadual do CE X  X X 3 

Universidade Estadual de Campinas X  X X 3 

Centro Técnico Aeroespacial X  X X 3 

Universidade Federal de Mato Grosso X  X X 3 

CA - Projetos Especiais X  X X 3 

Universidade Federal do Pará  X X X 3 

Universidade Federal de Pernambuco  X X X 3 

Universidade Federal da Bahia  X X X 3 

Universidade Federal de Goiás  X X X 3 

Universidade Estadual do Maranhão  X X X 3 

Fundação Universidade de Brasília  X X X 3 

Universidade Estadual de Goiás  X X X 3 

Fundação Univ. Federal de Uberlândia  X X X 3 

Fundação São Paulo   X  2 

Fundação Cultural de Belo Horizonte X    2 

Fonte: RAIS/MTE – Relação Anual de Informações / Ministério do Trabalho 
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Tabela 29 - Doutorado. Tipo de salário e tipo de vínculo empregatício por ano de entrada 

Ano entrada n 
Tipo de salário Tipo de vínculo 

Mensal Horário Outros CLT Estatutário Outros 

2004 5.937 75,2% 21,5% 3,3% 57,7% 41,4% 0,9% 

2005 5.917 75,6% 21,8% 2,5% 53,9% 45,3% 0,8% 

2006 6.534 78,3% 19,2% 2,4% 51,9% 46,9% 1,2% 

2007 7.266 80,0% 17,7% 2,3% 48,8% 49,5% 1,7% 

 

 

Tabela 30 - Doutorado. Tipo de salário e tipo de vínculo empregatício pós-titulação (ano de 

2013) por ano de titulação 

Ano de 

titulação 
n 

Tipo de salário Tipo de vínculo 

Mensal Horário Outros CLT Estatutário Outros 

2009 5.355 85,8% 12,7% 1,5% 32,4% 66,4% 1,3% 

2010 5.391 86,2% 12,5% 1,3% 32,9% 65,9% 1,3% 

2011 5.896 85,1% 13,5% 1,5% 33,6% 64,3% 2,0% 

2012 6.579 85,5% 13,0% 1,5% 33,6% 63,7% 2,7% 

 

 

Tabela 31 - Doutorado. Tempo de empresa, número de vínculos e tamanho do empregador 

por ano de entrada 

Ano 

entrada 

Tempo empresa (meses) 
Número de vínculos 

empregatícios 

Número de funcionários 

empregador 

Média 
Desvio-

padrão 
Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão 

2004 74,2 80,3 1,53 0,84 2.864 14.909 

2005 75,0 82,0 1,54 0,86 3.064 14.847 

2006 74,5 84,1 1,54 0,83 2.877 13.568 

2007 73,4 85,2 1,51 0,83 2.991 13.872 

 

Tabela 32 - Doutorado. Tempo de empresa, número de vínculos e tamanho do empregador 

pós-titulação (ano de 2013) por ano de entrada 

Ano de 

titulação 

Tempo empresa (meses) 
Número de vínculos 

empregatícios 

Número de funcionários 

empregador 

Média 
Desvio-

padrão 
Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão 

2009 127,4 109,6 1,41 0,79 4.143 16.614 

2010 122,6 107,7 1,44 0,80 4.368 16.946 

2011 116,6 107,4 1,48 0,82 4.002 16.165 

2012 111,6 106,1 1,48 0,83 3.773 15.272 
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Tabela 33 – Mestrado Acadêmico – Top 10 CBO 2002 (%) ano de entrada 
Cód. 

CBO 
CBO descrição 

Ano de entrada 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

234 Professores do ensino superior 15,7 16,0 14,4 13,3 12,1 12,7 

223 Profissionais da medicina, saúde e afins 11,3 10,3 10,9 11,2 11,7 12,1 

231 
Professores de nível superior na educação 

infantil e no ensino fundamental 
9,5 8,7 8,7 8,0 8,0 7,7 

411 
Escriturários em geral, agentes, assistentes e 

auxiliares administrativos 
8,4 9,2 10,1 9,9 11,5 10,1 

232 Professores do ensino médio 6,7 7,3 6,8 6,9 7,4 7,9 

331 

Professores de nível médio na educação 

infantil, no ensino fundamental e no 

profissionalizante 

6,6 6,7 6,8 6,8 5,3 4,7 

214 Engenheiros, arquitetos e afins 4,0 4,0 3,6 3,8 4,2 3,8 

111 
Membros superiores do poder legislativo, 

executivo e judiciário 
3,0 3,6 3,8 3,9 3,3 3,5 

252 
Profissionais de organização e administração 

de empresas e afins 
 2,2  2,4 2,3 2,5 

212 Profissionais da informática   2,3    

251 Cientistas sociais, psicólogos e afins 2,2 2,2 2,4 2,3 2,5 2,6 

239 
Outros profissionais do ensino não 

classificados anteriormente 
2,2      

 Total 69,6 70,2 69,8 68,5 68,3 67,6 

Fonte: RAIS/MTE – Relação Anual de Informações / Ministério do Trabalho 

 

Tabela 34 – Mestrado Acadêmico – Top 10 CBO 2002 (%) após a titulação (ano de 2013) 
Cód. 

CBO 
CBO descrição 

Ano de entrada 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

234 Professores do ensino superior 25,3 24,6 23,6 22,5 22,1 21,5 

231 

Professores de nível superior na educação 

infantil e no ensino fundamental 
9,9 10,5 9,9 9,2 8,0 8,2 

232 Professores do ensino médio 8,3 9,3 9,5 10,0 9,2 8,6 

111 

Membros superiores do poder legislativo, 

executivo e judiciário 
4,5 4,2 4,3 4,7 4,4 4,3 

411 

Escriturários em geral, agentes, assistentes e 

auxiliares administrativos 
4,5 4,7 4,9 5,4 5,9 6,6 

223 Profissionais da medicina, saúde e afins 4,8 4,6 5,0 5,4 6,2 6,9 

225 Profissionais da medicina (médicos 3,5 3,3 3,3 3,6 3,5 3,7 

331 

Professores de nível médio na educação 

infantil, no ensino fundamental e no 

profissionalizante 

4,6 4,4 5,0 4,5 4,4 4,0 

214 Engenheiros, arquitetos e afins 3,7 3,6 3,5 3,3 4,0 3,9 

239 

Outros profissionais do ensino não 

classificados anteriormente 
3,1 2,9  2,9 2,9 2,7 

142 Gerentes de áreas de apoio   2,7    

 Total 72,1 71,9 71,7 71,4 70,7 70,4 

Fonte: RAIS/MTE – Relação Anual de Informações / Ministério do Trabalho 
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Tabela 35 – Mestrado Profissional – Top 10 CBO 2002 (%) ano de entrada 

Cód. 

CBO 
CBO descrição 

Ano de entrada 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

234 Professores do ensino superior 12,7 15,4 10,5 12,1 9,5 11,4 

214 Engenheiros, arquitetos e afins 7,4 7,4 6,7 5,2 5,9 4,6 

142 Gerentes de áreas de apoio 7,4 6,2 5,0 5,2 5,4 4,9 

252 
Profissionais de organização e administração 

de empresas e afins 
8,1 6,4 7,1 8,2 8,9 7,1 

411 
Escriturários em geral, agentes, assistentes e 

auxiliares administrativos 
8,0 7,3 11,5 9,9 9,4 8,5 

223 Profissionais da medicina, saúde e afins 5,9 6,9 8,2 8,5 9 10,3 

212 Profissionais da informática 5,6 5,5 5,5 3,5 4,6 4,2 

141 Gerentes de produção e operações       

232 Professores do ensino médio 3,6 3,9 3,7 6,3 5,4 7,1 

231 
Professores de nível superior na educação 

infantil e no ensino fundamental 
3,5 3,7  3,9 4,3 3,5 

331 

Professores de nível médio na educação 

infantil, no ensino fundamental e no 

profissionalizante 

3,8 4,5 3,8    

 Total 66,0 67,2 62 62,8 62,4 61,6 

Fonte: RAIS/MTE – Relação Anual de Informações / Ministério do Trabalho 

 

Tabela 36 – Mestrado Profissional – Top 10 CBO 2002 (%) após a titulação (ano de 

2013) 

Cód. 

CBO 
CBO descrição 

Ano de entrada 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

234 Professores do ensino superior 18,9 20,3 15,6 15,0 13,7 15,1 

142 Gerentes de áreas de apoio 11,4 9,5 8,4 8,5 7,9 6,7 

214 Engenheiros, arquitetos e afins 5,7 7,6 8,6 5,7 5,7 5,0 

252 

Profissionais de organização e administração 

de empresas e afins 7,2 6,2 7,9 6,9 8,1 7,3 

111 

Membros superiores do poder legislativo, 

executivo e judiciário 4,7 6,0 7,2 7,7 6,0 7,8 

231 

Professores de nível superior na educação 

infantil e no ensino fundamental 4,5 5,0 3,7 4,5 3,7 4,0 

232 Professores do ensino médio 4,3 4,3 4,4 6,9 6,7 6,3 

223 Profissionais da medicina, saúde e afins  4,9 5,2 6,0 6,3 6,9 

411 

Escriturários em geral, agentes, assistentes e 

auxiliares administrativos 4,1 3,6 4,7 5,6 5,3 5,9 

212 Profissionais da informática  3,6 3,0  3,0 3,1 

331 

Professores de nível médio na educação 

infantil, no ensino fundamental e no 

profissionalizante 3,4      

413 Escriturários contábeis e de finanças 3,1      

251 Cientistas sociais, psicólogos e afins    2,9   

 Total 67,4 70,8 68,7 69,8 66,4 68,0 
         

Fonte: RAIS/MTE – Relação Anual de Informações / Ministério do Trabalho 
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Tabela 37 – Mestrados. Top 10 CBO 2002 pós-titulação (ano de 2013) por ano de entrada 

Cód. 

CBO 
CBO Descrição M P 

234 Professores do ensino superior X X 

231 Professores de nível superior na educação infantil e no ensino fundamental X X 

232 Professores do ensino médio X X 

111 Membros superiores do poder legislativo, executivo e judiciário X X 

411 Escriturários em geral, agentes, assistentes e auxiliares administrativos X X 

223 Profissionais da medicina, saúde e afins X X 

225 Profissionais da medicina (médicos X  

331 
Professores de nível médio na educação infantil, no ensino fundamental e no 

profissionalizante 

X X 

214 Engenheiros, arquitetos e afins X X 

252 Profissionais de organização e administração de empresas e afins X X 

239 Outros profissionais do ensino não classificados anteriormente X  

142 Gerentes de áreas de apoio X X 

413 Escriturários contábeis e de finanças  X 

251 Cientistas sociais, psicólogos e afins  X 

Fonte: RAIS/MTE – Relação Anual de Informações / Ministério do Trabalho 
Notas: M = Mestrado Acadêmico; P = Profissional 
Lista dos dez primeiros CBOs considerando todos os anos de entrada 

 

Tabela 38 – Mestrado Acadêmico – Top 10 CNAE 95 (%) ano de entrada 

Cód. 

CNAE 
CNAE descrição 

Ano de entrada 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

751 
Administração do estado e da política 

econômica e social 
34,8 35,3 37,3 35,1 35,9 32,4 32,5 

803 Ensino superior 18,3 16,4 15,9 15,7 14,3 17,5 17,7 

919 Outras atividades associativas 5,3 5,5 5,0 4,6 3,7 3,7  

851 Atividades de atenção à saúde 5,1 5,0 4,8 5,1 5,2 5,5 5,6 

809 
Educação profissional e outras atividades de 

ensino 
3,6 3,7 3,7 4,1 4,4 4,5 4,7 

801 Educação infantil e ensino fundamental 2,9 3,4 3,3 3,9 3,2 3,2 3,1 

802 Ensino médio 2,8 2,6 2,5 2,3 2,2 2,1 1,6 

524 Comércio varejista de outros produtos 2,6 2,8 2,5 2,8 2,7 2,6 2,7 

752 
Serviços coletivos prestados pela 

administração pública 
2,4 2,5 2,2 3,2 2,8 3,2 3,4 

652 Intermediação monetária - depósitos à vista 1,8 1,8 1,5 1,5    

749 
Outras atividades de serviços prestados 

principalmente às empresas 
       1,3 

741 
Atividades jurídicas, contábeis e de assessoria 

empresarial 
    2,0 1,6  

 Total 79,5 78,9 78,6 78,2 76,6 76,3 72,5 

         

Fonte: RAIS/MTE – Relação Anual de Informações / Ministério do Trabalho 
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Tabela 39 – Mestrado Acadêmico – Top 10 CNAE 95 (%) após a titulação (ano de 2013) 

Cód. 

CNAE 
CNAE descrição 

Ano de entrada 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

803 Ensino superior 35,6 33,6 32,8 31,2 30,3 29,9 28,6 

751 

Administração do estado e da política 

econômica e social 30,0 30,5 31,4 31,9 31,5 30,7 31,7 

809 

Educação profissional e outras atividades de 

ensino 5,6 5,9 6,5 7,0 7,2 7,3 7,2 

752 

Serviços coletivos prestados pela 

administração pública 4,6 4,0 3,8 4,0 3,6 3,9 3,7 

851 Atividades de atenção à saúde 3,8 4,0 3,7 4,0 4,5 4,8 4,9 

919 Outras atividades associativas 1,8 2,0 2,0 2,1 2,1 2,4 2,3 

652 Intermediação monetária - depósitos à vista 1,3 1,3 1,3 1,3 1,2 1,1 1,1 

801 Educação infantil e ensino fundamental 1,2 1,4 1,8 1,6 1,7 1,8 2,0 

802 Ensino médio 1,2 1,5 1,4 1,4 1,5 1,5 1,6 

741 

Atividades jurídicas, contábeis e de assessoria 

empresarial 1,2 1,2 1,2 1,1 1,2 1,3 1,3 

  86,2 85,4 85,8 85,5 84,8 84,7 84,2 
         

Fonte: RAIS/MTE – Relação Anual de Informações / Ministério do Trabalho 

 

Tabela 40 – Mestrado Profissional – Top 10 CNAE 95 (%) ano de entrada 
Cód. 

CNAE 
CNAE descrição 

Ano de entrada 

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 

751 
Administração do estado e da política 

econômica e social 
19,3 22,2 25,3 30,2 29,9 28,6 28,1 

803 Ensino superior 16,4 14,2 17,1 11,7 14,9 15,7 18,9 

652 Intermediação monetária - depósitos à vista 5,9 8,9 4,9 5,7 4,7 6,2 3,9 

919 Outras atividades associativas 3,8 2,9 3,4  3,1   

741 
Atividades jurídicas, contábeis e de 

assessoria empresarial 
3,6 4,3 2,5 2,1 2,9 2,3 2,7 

642 Telecomunicações 3,3 3,0 3,0     

809 
Educação profissional e outras atividades de 

ensino 
3,2 2,7 2,7 3,1 4,0 3,5 3,7 

851 Atividades de atenção à saúde 2,8 3,3  3,6 3,2 3,2 4,3 

341 
Fabricação de automóveis, caminhonetas e 

utilitários 
2,7     1,5  

749 
Outras atividades de serviços prestados 

principalmente as empresas 
1,9 2,0 2,6     

802 Ensino médio  1,9   1,8 1,8 1,6 

401 Produção e distribuição de energia elétrica   2,7 1,7    

232 
Fabricação de produtos derivados do 

petróleo 
  3,1     

112 

Atividades de serviços relacionados com a 

extração de petróleo e gás - exceto a 

prospecção realizada por terceiros 

   1,6  1,5 1,4 

801 Educação infantil e ensino fundamental    2,1 1,6  1,4 

752 
Serviços coletivos prestados pela 

administração pública 
   3,8 4,0 3,4 4,2 

 Total 62,9 65,5 67,3 65,5 70,3 67,6 70,1 
 

Fonte: RAIS/MTE – Relação Anual de Informações / Ministério do Trabalho 
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Tabela 41 – Mestrado Profissional – Top 10 CNAE 95 (%) após a titulação (ano de 2013) 
Cód. 

CNA

E 

CNAE descrição 

Ano de entrada 

2004 2005 2006 2007 2008 2009 

803 Ensino superior 23,2 24,5 18,8 21,9 20,9 23,7 

751 Administração do estado e da política econômica e social 20,3 23,9 27,5 28,4 26,6 28,1 

652 Intermediação monetária - depósitos a vista 7,1 4,0 5,5 4,0 5,3 3,6 

809 Educação profissional e outras ativ. de ensino 4,9 4,3 4,3 5,4 6,2 5,8 

851 Atividades de atenção a saúde 5,0 2,5 4,8 4,2 4,2 4,2 

741 Atividades jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial 2,9 2,4 1,8 2,3 1,7 2,0 

752 Serviços coletivos prestados pela administração publica 2,0 3,3 4,9 4,1 4,0 4,0 

232 Fabricação de produtos derivados do petróleo 1,7 4,3 2,5 1,1 1,5 1,6 

353 Construção, montagem e reparação de aeronaves   1,4 1,0 1,3  

642 Telecomunicações       

341 Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários 1,6      

401 Produção e distribuição de energia elétrica 1,6 2,3     

749 

Outras atividades de serviços prestados principalmente as 

empresas  2,0     

919 Outras atividades associativas   1,4 1,4 1,5 1,9 

 Total 70,2 73,6 73,0 73,7 73,3 74,8 
 

Fonte: RAIS/MTE – Relação Anual de Informações / Ministério do Trabalho 
 

Tabela 42 – Mestrados. Top 10 CNAE 95 pós-titulação (ano de 2013)  
Cód. 

CNAE

95 

Descrição CNAE 95 M P 

803 Ensino superior X X 

751 Administração do estado e da política econômica e social X X 

809 Educação profissional e outras atividades de ensino X X 

752 Serviços coletivos prestados pela administração pública X X 

851 Atividades de atenção à saúde X X 

919 Outras atividades associativas X X 

652 Intermediação monetária - depósitos à vista X X 

801 Educação infantil e ensino fundamental X  

802 Ensino médio X  

741 Atividades jurídicas, contábeis e de assessoria empresarial X X 

232 Fabricação de produtos derivados do petróleo  X 

353 Construção, montagem e reparação de aeronaves  X 

642 Telecomunicações  X 

341 Fabricação de automóveis, caminhonetas e utilitários  X 

401 Produção e distribuição de energia elétrica  X 

749 Outras atividades de serviços prestados principalmente as empresas  X 

Fonte: RAIS/MTE – Relação Anual de Informações / Ministério do Trabalho 

 

Notas: M = Mestrado Acadêmico; P = Mestrado Profissional;  
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Tabela 43 - Mestrados. Tipo de vínculo empregatício por ano de entrada 

Ano entrada 
Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

CLT Estatutário Outros CLT Estatutário Outros 

2004 59,6% 38,6% 1,8% 75,1% 24,4% 0,5% 

2005 58,0% 40,3% 1,7% 71,0% 28,4% 0,7% 

2006 56,4% 41,5% 2,1% 63,4% 35,5% 1,1% 

2007 55,6% 41,6% 2,8% 60,8% 38,3% 0,9% 

2008 55,3% 41,7% 2,9% 62,1% 36,9% 1,0% 

2009 55,8% 41,1% 3,2% 58,5% 39,9% 1,6% 

 

Tabela 44 - Mestrados. Tipo de vínculo empregatício pós-titulação (ano de 2013) por ano de 

entrada 

Ano entrada 
Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

CLT Estatutário Outros CLT Estatutário Outros 

2004 45,4% 52,9% 1,7% 67,6% 31,8% 0,7% 

2005 45,4% 52,8% 1,8% 63,2% 35,8% 1,0% 

2006 44,6% 53,1% 2,2% 57,8% 41,3% 0,9% 

2007 45,7% 51,3% 3,1% 53,5% 45,2% 1,3% 

2008 46,4% 49,8% 3,8% 56,4% 42,0% 1,6% 

2009 47,0% 48,2% 4,7% 52,2% 46,1% 1,7% 

 

 

Tabela 45. Mestrados. Remuneração total média por grande região no ano de entrada  

Ano de 

entrada 

Acadêmico Profissional 

NO NE SE SU CO NO NE SE SU CO 

2004 4.362 3.842 4.773 3.908 4.926 6.999 6.802 7.374 5.448 8.565 

2005 3.964 3.825 4.640 3.843 4.622 6.448 6.153 7.320 5.601 9.433 

2006 4.488 3.967 4.798 3.725 5.008 7.966 7.265 7.429 5.524 6.614 

2007 4.132 3.817 4.752 3.629 5.323 4.979 6.687 7.627 5.389 8.305 

2008 4.504 3.930 4.839 3.819 4.921 6.784 7.019 7.420 5.467 9.923 

2009 4.360 3.905 4.831 3.824 5.202 5.968 6.551 7.543 5.298 8.582 

 

 

Tabela 46. Mestrados. Remuneração total média por grande região pós-titulação 

Ano de 

entrada 

Acadêmico Profissional 

NO NE SE SU CO NO NE SE SU CO 

2003 8.590 9.436 9.843 8.585 10.344 11.785 12.762 12.817 10.868 13.974 

2004 9.646 8.736 9.476 8.270 10.206 8.785 12.154 12.717 8.903 13.769 

2005 8.324 8.304 8.941 7.766 9.186 9.095 11.080 12.614 9.038 14.619 

2006 8.355 7.783 8.419 7.172 8.994 11.095 11.583 11.838 9.883 12.210 

2007 7.714 7.469 8.216 6.740 9.099 7.768 10.382 11.204 8.138 12.587 

2008 7.410 7.078 7.739 6.552 8.109 8.488 9.577 10.412 8.390 13.410 

2009 7.163 6.380 7.213 6.095 7.607 6.905 9.572 9.977 7.691 11.076 
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Tabela 47 - Mestrados. Tipo de salário por ano de entrada. 

Ano entrada 
Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

Mensal Horário Outros Mensal Horário Outros 

2004 84,6% 13,1% 2,3% 88,9% 9,5% 1,6% 

2005 84,0% 13,8% 2,1% 88,3% 10,7% 1,0% 

2006 85,9% 12,1% 2,0% 91,1% 7,7% 1,3% 

2007 86,9% 11,1% 2,0% 88,8% 9,8% 1,4% 

2008 88,0% 10,3% 1,7% 91,9% 7,3% 0,8% 

2009 87,7% 10,4% 1,9% 90,7% 8,5% 0,9% 

 

Tabela 48 - Mestrados. Tipo de salário por ano de entrada pós-titulação (ano de 2013) 

Ano entrada 
Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

Mensal Horário Outros Mensal Horário Outros 

2004 84,1% 13,7% 2,2% 84,4% 13,5% 1,4% 

2005 84,4% 13,5% 2,1% 84,2% 13,8% 1,3% 

2006 84,2% 13,8% 2,1% 85,1% 13,0% 1,5% 

2007 85,1% 13,0% 2,0% 84,4% 13,3% 1,2% 

2008 84,4% 13,3% 2,3% 84,7% 13,3% 1,1% 

2009 84,7% 13,3% 2,1% 84,1% 13,7% 1,3% 

 

Tabela 49 - Mestrados. Tempo de empresa (meses) dos egressos por ano de entrada 

Ano entrada 
Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão 

2004 59 70 75 85 

2005 57 70 75 84 

2006 56 70 77 90 

2007 54 69 76 86 

2008 53 71 78 90 

2009 50 68 79 91 

 

Tabela 50 -  Mestrados. Tempo de empresa (em meses) dos egressos pós-titulação (ano de 

2013) por ano de entrada 

Ano entrada 
Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão 

2004 108 98 119 111 

2005 102 95 117 108 

2006 95 91 116 109 

2007 89 89 113 105 

2008 83 88 106 104 

2009 75 83 106 106 
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Tabela 51 - Mestrados. Número de vínculos por ano de entrada 

Ano entrada 
Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão 

2004 1,46 0,77 1,45 0,76 

2005 1,45 0,75 1,49 0,81 

2006 1,47 0,76 1,47 0,77 

2007 1,46 0,76 1,53 0,82 

2008 1,48 0,79 1,53 0,85 

2009 1,46 0,77 1,51 0,81 

 

Tabela 52 - Mestrados. Número de vínculos pós-titulação (ano de 2013) por ano de entrada 

Ano entrada 
Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

Média Desvio-padrão Média Desvio-padrão 

2004 1,56 0,86 1,56 0,87 

2005 1,57 0,85 1,57 0,85 

2006 1,58 0,84 1,56 0,84 

2007 1,60 0,87 1,56 0,89 

2008 1,62 0,87 1,56 0,87 

2009 1,62 0,87 1,62 0,92 

 

Tabela 53 - Mestrados. Número de funcionários por empregador (CNPJ raiz) ano de entrada 

Ano entrada 

Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

n empresas Média 
Desvio-

padrão 
n empresas Média 

Desvio-

padrão 

2004 5.701 1.445 8.818 1.012 4.060 19.740 

2005 6.212 1.434 8.373 1.124 3.808 18.218 

2006 6.542 1.445 8.044 1.236 4.101 17.339 

2007 6.692 1.522 8.377 1.367 4.233 17.640 

2008 7.321 1.502 8.113 1.424 4.332 17.389 

2009 7.801 1.478 7.960 1.637 3.840 16.132 

 

Tabela 54 - Mestrados. Número de funcionários por empregador pós-titulação (ano de 2013) 

por ano de entrada 

Ano entrada 

Mestrado Acadêmico Mestrado Profissional 

n empresas Média 
Desvio-

padrão 
n empresas Média 

Desvio-

padrão 

2004 4.950 2.231 10.128 961 5.336 20.300 

2005 5.415 2.104 9.718 1.061 5.372 19.722 

2006 5.688 1.993 9.362 1.181 5.112 19.179 

2007 5.894 1.963 9.223 1.323 4.778 18.015 

2008 6.628 1.808 8.815 1.378 4.972 18.076 

2009 7.344 1.707 8.400 1.559 4.584 16.914 
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Tabela 55 – Concentração de empregadores (CNPJ raiz), por ano de entrada. 

Nível Ano de entrada Top 10 Top 20 Top 30 Top 40 Top 50 

Mestrado 

      

 

2004 11,7 15,5 18,2 20,4 22,2 
 

2005 10,4 13,8 16,5 18,4 20,0 
 

2006 9,8 13,1 15,7 17,7 19,5 
 

2007 9,7 12,8 15,2 17,1 18,8 
 

2008 7,9 11,2 13,8 15,8 17,6 
 

2009 5,5 8,6 10,8 12,5 14,0 

Profissional 

       

2004 16,3 22,0 25,7 28,9 31,2 
 

2005 15,2 20,2 24,2 27,4 30,3 
 

2006 13,9 19,6 24,0 27,5 30,3 
 

2007 11,5 17,5 21,6 24,9 27,8 
 

2008 11,3 16,7 20,6 23,8 26,6 
 

2009 10,5 16,5 20,6 24,1 26,9 
Fonte: RAIS/MTE – Relação Anual de Informações / Ministério do Trabalho 
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Tabela 56 – Mestrado Acadêmico – Top 50 empregadores, por ano de entrada 
Razão Social 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 n anos 

Banco do Brasil S/A 

Centro de Serviços de Logística 
X X X X X X X 7 

Sociedade Mineira de Cultura X X X X X X X 7 

CA - Projetos Especiais X X X X X X X 7 

Petróleo Brasileiro S/A - CENPES X X X X X X X 7 

Caixa Econômica Federal  X X X X X X 6 

Centro Técnico Aeroespacial  X X X X X X 6 

Comando do Exército  X X X X X X 6 

Ministério da Saúde  X X X X X X 6 

Secretaria de Estado de Educação  X X X X X X 6 

Secretaria de Estado da Educação  X X X X X X 6 

Perícia Oficial e Identificação Técnica  X X X X X X 6 

Secretaria Executiva de Educ. do estado do Pará  X X X X X X 6 

Universidade Federal do Ceará  X X X X X X 6 

Prefeitura da Cidade do Recife  X X X X X X 6 

Secretaria de Educação  X X X X X X 6 

Departamento Técnico de Ciências Sociais - 

Campus III 
 X X X X X X 6 

Secretaria de Estado de Educação X X X X X X  6 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro X X X X X X  6 

São Paulo Governo do Estado X X X X X X  6 

Comando da Marinha  X X X X X  5 

Fundação Universidade do Estado de Mato Grosso   X X X X X 5 

Secretaria Estadual de Educação - SED   X X X X X 5 

Unidade Educacional de Aparecida  X X X X  X 5 

Secretaria de Estado de Gestão e Recursos 

Humanos 
  X X X X X 5 

Secretaria da Educação  X  X X X X 5 

Governo do Estado da Paraíba   X X X X X 5 

Secretaria de Educação   X X X X X 5 

Fundação Presidente Antonio Carlos X X X  X X  5 

Universidade Federal de Minas Gerais  X X X  X X 5 

Universidade Federal da Paraíba   X X X X X 5 

Sociedade Ensino Superior Estácio de Sá X X X X X   5 

Superintendência Regional RFB 3RF   X  X X X 4 

ADMC  X  X X X  4 

Governo do estado de Minas Gerais - SEPLAG X X X X    4 

Associação Unificada Paulista de Ensino 

Renovado OBJ 
   X X X X 4 

Universidade Federal da Bahia   X X X  X 4 

Prefeitura de Juiz de Fora  X X X X   4 

Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística 
  X X X  X 4 

Universidade Federal do Pará   X X X X  4 

Centro Estadual de Educ. Tecnológica Paula Souza X X X X    4 

Escola de Engenharia de São Carlos X X X X    4 

L O MAIA ME   X X   X 3 

Secretaria de Educação     X X X 3 

Universidade Federal de Juiz de Fora   X   X X 3 

Universidade Federal de Pernambuco   X   X X 3 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte   X   X X 3 

Ministério Público Federal  X X X    3 

Prefeitura Municipal de Vitória X    X  X 3 

Associação Salgado de Oliveira Educação Cultural  X X X    3 
 

Fonte: RAIS/MTE – Relação Anual de Informações / Ministério do Trabalho 
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Tabela 57 - Mestrado Profissional - Top 50 empregadores, por ano de entrada 

Razão Social 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 n anos 

Banco Itaú S.A. X X X X X X X 7 

São Paulo Governo do Estado X X X X X X X 7 

Secretaria de Estado de Educação X X X X X X X 7 

Sociedade Ensino Sup. Estácio De Sa X X X X X X X 7 

Fundação Oswaldo Cruz X X X X X X X 7 

Petróleo Brasileiro S.A. - CENPES X X X X X X X 7 

Centro Técnico Aeroespacial X X X X X X X 7 

Banco Do Brasil S/A 

Centro De Serviços de Logística 
X X X X X X X 7 

Universidade Federal Fluminense X X X  X X X 6 

Banco do Nordeste do Brasil S.A.  X X X X X X 6 

Comando do Exército  X X X X X X 6 

Caixa Econômica Federal X X X X  X X 6 

Prefeitura da Cidade do Rio de Janeiro X   X X X X 5 

Secretaria da Fazenda   X X X X X 5 

Ministério da Saúde  X  X X X X 5 

Vale S/A  X X X X X  5 

Telemar Norte Leste As X X X X  X  5 

Secretaria de Estado de Educação  X X X X X  5 

Universidade Federal do Ceará    X X X X 4 

Unibanco - União De Bancos Bras. S.A.  X  X X X  4 

Banco ABN Amro Real S.A. X X  X X   4 

Gov. do Est. de Minas Gerais - SEPLAG X X X X    4 

CPM Escola Estadual Erico Verissimo    X X  X 3 

IBM Brasil - Ind. Maq. Serv. Ltda.   X  X  X 3 

Centro Fed. de Educ. Tecnol. de Campos     X X X 3 

Secretaria de Educação     X X X 3 

Secretaria da Saúde   X  X  X 3 

Apec – Soc. Potig. de Educ. e Cult. S/A   X   X X 3 

Secretaria da Educação  X    X X 3 

Gerdau Aços Longos S/A    X X  X 3 

Perícia Oficial e Identificação Técnica    X X  X 3 

Fundação Oswaldo Aranha    X X X  3 

Ministério das Relações Exteriores    X X X  3 

Comando da Marinha   X X  X  3 

Superintendência Regional RFB 3RF   X  X X  3 

Brasil Telecom - Matriz  X X  X   3 

Secretaria da Saúde  X X X    3 

Gov. do Est. do Rio Grande do Sul X X X     3 

Embratel RJ 1 Rio de Janeiro X X X     3 

Sociedade Mineira de Cultura X X X     3 

Universidade Federal de Santa Catarina      X X 2 

Universidade Estadual de Londrina      X X 2 

Centro Est. Educ. Tec. Paula Souza   X    X 2 

Prefeitura da Cidade do Recife    X   X 2 

Embraer Emp. Bras. de Aeronáutica S/A    X   X 2 

Gerdau Aços Especiais S/A    X   X 2 

Departamento de Policia Federal      X X 2 

Ministério da Educação      X X 2 

Comunidade Evan. Luter S Paulo X     X  2 

Fonte: RAIS/MTE – Relação Anual de Informações / Ministério do Trabalho 
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Tabela 58 - Doutorado. Estatística descritiva das variáveis utilizadas no matching Distância de Mahalanobis (com tendência prévia) 

 

Ano 

entrada 

Variável 

Grupo de egressos total Grupo de controle total Grupo de controle pareados Grupo de tratamento pareados 
Diferença 

padronizada 

Nº total 

de obs. 
Média Desvio padrão 

Nº total de 

obs. 
Média Desvio padrão 

Nº total 

de obs. 
Média Desvio padrão 

Nº total 

de obs. 
Média Desvio padrão 

Não 

pareado 
Pareado 

2005 

Tempo de empresa em 

meses 
5.917 74,96 82,04 55.103 84,98 85,82 22.701 91,34 80,29 3.966 89,23 82,23 0,050 -0,026 

Remuneração mensal - 

R$ 
5.917 5.990,00 4.925,60 55.103 6.610,72 5.159,05 22.701 6.760,08 4.671,37 3.966 6.892,91 4.926,82 0,055 0,028 

Remuneração mensal 

ao quadrado - R$ (em 

milhões) 

5.917 60,10 138,00 55.103 70,30 145,00 22.701 67,50 125,00 3.966 0,00 0,00 -0,502 -0,764 

Remuneração mensal 

ao cubo - R$ (em 

milhões) 

5.917 960.000,00 4.990.000,00 55.103 1.140.000,00 4.830.000,00 22.701 989.000,00 3.670.000,00 3.966 0,00 0,00 -0,244 -0,381 

Quantidade de 

funcionários da 

empresa 

5.917 19.735,77 72.697,96 55.103 22.456,52 77.058,78 22.701 19.233,08 71.521,95 3.966 18.980,22 71.055,36 -0,045 -0,004 

Idade 
5.917 36,32 8,48 55.103 39,11 8,93 22.701 38,81 7,80 3.966 38,16 8,08 -0,107 -0,081 

Vínculo empregatício 

como professor 
5.917 0,38 0,49 55.103 0,57 0,50 22.701 0,41 0,49 3.966 0,41 0,49 -0,314 0,000 

Número de vínculos 

empregatícios no ano 
5.917 1,54 0,86 55.103 1,63 0,88 22.701 1,60 0,84 3.966 1,63 0,90 0,006 0,041 

2006 

Tempo de empresa em 

meses 
6.534 74,47 84,09 68.025 85,31 87,44 23.437 98,12 85,53 3.875 96,23 86,27 0,125 -0,022 

Remuneração mensal - 

R$ 
6.534 5.997,26 4.861,11 68.025 7.025,91 5.816,12 23.437 7.125,80 4.779,83 3.875 7.188,46 5.044,64 0,028 0,013 

Remuneração mensal 

ao quadrado - R$ (em 

milhões) 

6.534 59,60 130,00 68.025 83,20 196,00 23.437 73,60 137,00 3.875 0,00 0,00 -0,436 -0,760 

Remuneração mensal 

ao cubo - R$ (em 

milhões) 

6.534 918.000,00 4.360.000,00 68.025 1.610.000,00 8.290.000,00 23.437 
1.120.000,0

0 
4.480.000,00 3.875 0,00 0,00 -0,200 -0,354 

Quantidade de 

funcionários da 

empresa 

6.534 18.386,77 69.000,92 68.025 23.767,48 79.649,98 23.437 18.495,05 68.344,10 3.875 17.681,25 67.539,30 -0,077 -0,012 

Idade 
6.534 36,28 8,67 68.025 39,19 9,01 23.437 39,53 7,91 3.875 38,97 8,12 -0,025 -0,069 

Vínculo empregatício 

como professor 
6.534 0,33 0,47 68.025 0,53 0,50 23.437 0,37 0,48 3.875 0,37 0,48 -0,328 -0,002 

Número de vínculos 

empregatícios no ano 
6.534 1,54 0,83 68.025 1,65 0,90 23.437 1,62 0,84 3.875 1,64 0,88 -0,009 0,026 

2007 

Tempo de empresa em 

meses 
7.266 73,37 85,24 80.736 87,76 88,51 24.902 103,14 87,30 4.016 101,01 89,79 0,150 -0,024 

Remuneração mensal - 

R$ 
7.266 5.890,12 5.109,85 80.736 6.994,71 5.799,94 24.902 7.167,57 4.939,08 4.016 7.285,94 5.224,35 0,050 0,023 

Remuneração mensal 

ao quadrado - R$ (em 

milhões) 

7.266 60,80 196,00 80.736 82,60 189,00 24.902 75,80 143,00 4.016 0,00 0,00 -0,448 -0,750 
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Tabela 58 - Doutorado. Estatística descritiva das variáveis utilizadas no matching Distância de Mahalanobis (com tendência prévia) 

 

Ano 

entrada 

Variável 

Grupo de egressos total Grupo de controle total Grupo de controle pareados Grupo de tratamento pareados 
Diferença 

padronizada 

Nº total 

de obs. 
Média Desvio padrão 

Nº total de 

obs. 
Média Desvio padrão 

Nº total 

de obs. 
Média Desvio padrão 

Nº total 

de obs. 
Média Desvio padrão 

Não 

pareado 
Pareado 

Remuneração mensal 

ao cubo - R$ (em 

milhões) 

7.266 
1.120.000,0

0 
17.000.000,00 80.736 1.570.000,00 7.730.000,00 24.902 

1.190.000,0

0 
4.610.000,00 4.016 0,00 0,00 -0,208 -0,365 

Quantidade de 

funcionários da 

empresa 

7.266 21.809,78 78.432,89 80.736 26.336,87 86.104,71 24.902 22.822,25 80.486,69 4.016 22.528,10 80.772,85 -0,044 -0,004 

Idade 
7.266 35,94 8,83 80.736 39,32 9,06 24.902 39,99 7,90 4.016 39,44 8,23 0,013 -0,069 

Vínculo empregatício 

como professor 
7.266 0,33 0,47 80.736 0,50 0,50 24.902 0,35 0,48 4.016 0,34 0,48 -0,320 -0,005 

Número de vínculos 

empregatícios no ano 
7.266 1,51 0,83 80.736 1,62 0,88 24.902 1,58 0,82 4.016 1,61 0,88 -0,016 0,032 
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Tabela 59 -  Mestrado Acadêmico. Estatística descritiva das variáveis utilizadas no matching CEM e Distância de Mahalanobis  

Ano 

entrada 
Variável 

Grupo de egressos total Grupo de controle total Grupo de controle pareado Grupo de tratamento pareado 
Diferença 

padronizada 

Nº total de 

obs. 
Média 

Desvio 

padrão 

Nº total de 

obs. 
Média 

Desvio 

padrão 

Nº total de 

obs. 

Nº total de 

obs. 
Média 

Desvio 

padrão 

Nº total de 

obs. 
Média Não pareado Pareado 

2005 

Número de vínculos 
empregatícios no ano 

10.413 1,56 0,82 2.202.278 1,3334 0,6564 39.842 1,5141 0,7442 6.791 1,5680 0,7914 0,337 0,070 

Idade 10.413 35,18 8,24 2.202.278 42,0513 10,1352 39.842 35,1534 7,6299 6.791 35,3259 7,9864 -0,679 0,022 

Remuneração mensal 
em Log - R$ 

10413 8,198317 0,8959802 2202278 8,0378 0,9002 39.842 8,2341 0,7592 6.791 8,2482 0,7915 0,178 0,018 

Quantidade de 

funcionários da empresa 
10.413 34.250,54 100.045,0 2.202.278 71.989,74 129.517,4 39.842 48.170,91 118.404,50 6.791 47.866,24 118.287,0 -0,292 -0,003 

Tempo de empresa em 

meses 
10.413 73,39 74,35 2.202.278 129,8124 105,0738 39.842 71,0864 73,4480 6.791 73,3908 74,5914 -0,538 0,031 

Variação remuneração 
03_04 

10413 0,225261 1,128749 2202278 0,1214 0,8694 39.842 0,1569 0,5967 6.791 0,1963 0,8577 0,119 0,053 

2006 

Número de vínculos 

empregatícios no ano 
10.048 1,59 0,84 2.097.681 1,3662 0,6667 34.602 1,4676 0,6606 5.903 1,5119 0,7025 0,337 0,065 

Idade 10.048 35,59 8,34 2.097.681 42,2732 10,0464 34.602 35,4312 7,5540 5.903 35,5634 7,8755 -0,666 0,017 

Remuneração mensal 

em Log - R$ 
10048 8,244863 0,8951463 2097681 8,1191 0,8861 34.602 8,2835 0,7581 5.903 8,2954 0,7918 0,142 0,015 

Quantidade de 

funcionários da empresa 
10.048 34.422,87 98.656,44 2.097.681 68.988,73 129.130,3 34.602 52.364,15 122.034,10 5.903 52.251,19 122.153,5 -0,268 -0,001 

Tempo de empresa em 
meses 

10.048 77,70 76,72 2.097.681 129,9494 105,6612 34.602 76,1283 75,5419 5.903 77,6656 76,5247 -0,495 0,020 

Variação remuneração 

03_05 
10048 0,390185 1,306238 2097681 0,2292 1,0682 34.602 0,3106 0,7985 5.903 0,3478 0,9506 0,151 0,042 

2007 

Número de vínculos 
empregatícios no ano 

9.005 1,57 0,82 2.212.704 1,3680 0,6709 33.663 1,5319 0,7436 5.616 1,5940 0,8043 0,303 0,080 

Idade 9.005 35,84 8,26 2.212.704 42,4761 9,9517 33.663 35,8629 7,6118 5.616 35,9386 7,9155 -0,668 0,010 
Remuneração mensal 

em Log - R$ 
9005 8,273698 0,8878525 2212704 8,1267 0,8756 33.663 8,3247 0,7479 5.616 8,3415 0,7802 0,168 0,022 

Quantidade de 
funcionários da empresa 

9.005 37.274,90 105.617,0 2.212.704 69.329,86 133.475,2 33.663 54.019,21 127.105,60 5.616 53.627,46 127.300,2 -0,240 -0,003 

Tempo de empresa em 

meses 
9.005 81,62 79,25 2.212.704 130,6687 106,1929 33.663 80,5247 78,4881 5.616 81,6399 78,7955 -0,462 0,014 

Variação remuneração 

03_06 
9005 0,632696 1,776326 2212704 0,3983 1,3575 33.663 0,4978 0,9431 5.616 0,5482 1,1236 0,172 0,049 

2008 

Número de vínculos 

empregatícios no ano 
8.769 1,61 0,87 2.212.660 1,3875 0,8265 31.510 1,5767 0,7915 5.430 1,6435 0,8692 0,267 0,080 

Idade 8.769 36,55 8,35 2.212.660 42,7271 9,8355 31.510 36,6892 7,7106 5.430 36,7506 8,0095 -0,628 0,008 

Remuneração mensal 

em Log - R$ 
8769 8,320278 0,8743317 2212660 8,1984 0,8385 31.510 8,3697 0,7426 5.430 8,3872 0,7711 0,145 0,023 
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Tabela 59 -  Mestrado Acadêmico. Estatística descritiva das variáveis utilizadas no matching CEM e Distância de Mahalanobis  

Ano 

entrada 
Variável 

Grupo de egressos total Grupo de controle total Grupo de controle pareado Grupo de tratamento pareado 
Diferença 

padronizada 

Nº total de 

obs. 
Média 

Desvio 

padrão 

Nº total de 

obs. 
Média 

Desvio 

padrão 

Nº total de 

obs. 

Nº total de 

obs. 
Média 

Desvio 

padrão 

Nº total de 

obs. 
Média Não pareado Pareado 

Quantidade de 

funcionários da empresa 
8.769 28.560,98 88.395,67 2.212.660 65.081,53 130.401,1 31.510 41.293,96 107.775,70 5.430 40.972,92 107.620,7 -0,280 -0,003 

Tempo de empresa em 
meses 

8.769 85,23 83,20 2.212.660 132,4828 108,5700 31.510 84,8641 82,8512 5.430 86,4591 83,2299 -0,436 0,019 

Variação remuneração 

03_07 
8769 0,850374 2,449829 2212660 0,5371 1,4884 31.510 0,6583 1,1214 5.430 0,6997 1,2525 0,210 0,035 

2009 

Número de vínculos 
empregatícios no ano 

8.299 1,60 0,86 2.228.602 1,3787 0,7953 29.836 1,5446 0,7714 5.130 1,6168 0,8585 0,273 0,088 

Idade 8.299 36,95 8,33 2.228.602 43,1937 9,8075 29.836 37,0689 7,7326 5.130 37,1446 8,0639 -0,637 0,010 

Remuneração mensal 
em Log - R$ 

8299 8,368819 0,8775518 2228602 8,2348 0,8448 29.836 8,4019 0,7398 5.130 8,4231 0,7706 0,159 0,028 

Quantidade de 

funcionários da empresa 
8.299 27.039,95 82.598,42 2.228.602 64.733,04 128.012,5 29.836 38.359,26 100.253,90 5.130 38.179,13 100.230,6 -0,295 -0,002 

Tempo de empresa em 

meses 
8.299 86,51 84,89 2.228.602 136,2619 110,9260 29.836 86,1498 85,5043 5.130 88,3478 85,8491 -0,449 0,026 

Variação remuneração 
03_08 

8299 1,153092 3,018622 2228602 0,6814 1,5939 29.836 0,8403 1,2388 5.130 0,9209 1,4825 0,295 0,059 
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Tabela 60 - Mestrado Profissional. Estatística descritiva das variáveis utilizadas no matching CEM e Distância de Mahalanobis (com tendência 

prévia) 

Ano 

entrada 
Variável 

Grupo de egressos Grupo de controle total Grupo de controle Grupo de tratamento 
Diferença 

padronizada 
Nº total de 

obs. 
Média 

Desvio 

padrão 

Nº total de 

obs. 
Média Desvio padrão 

Nº total de 

obs. 
Média 

Desvio 

padrão 

Nº total de 

obs. 
Média 

Desvio 

padrão 
Não pareado Pareado 

2005 

Número de vínculos 
empregatícios no ano 

1.698 1,52945 0,847 1.189.080 1,338 0,633 3587 1,334 0,595 778 1,357 0,636 0,3026 0,0372 

Idade 1.698 37,06655 8,470 1.189.080 42,269 9,949 3587 36,993 8,437 778 37,272 8,536 -0,5230 0,0329 

Remuneração mensal em 

Log - R$ 
1.698 8,65637 0,781 1.189.080 8,090 0,848 3587 8,701 0,675 778 8,722 0,703 0,6677 0,0315 

Quantidade de 

funcionários da empresa 
1.698 29435,5 93280,7 1.189.080 101153,6 154910,0 3587 22175,8 70146,8 778 23143,1 72921,2 -0,4632 0,0135 

Tempo de empresa em 
meses 

1.698 83,11667 84,003 1.189.080 131,805 105,806 3587 87,539 91,378 778 90,131 91,831 -0,4603 0,0283 

Variação remuneração 
03_04 

1.698 0,21939 1,642 1.189.080 0,116 0,868 3587 0,151 0,453 775 0,196 0,738 0,1184 0,0739 

2006 

Número de vínculos 

empregatícios no ano 
1.742 1,54535 0,820 1.340.485 1,368 0,671 4559 1,352 0,592 894 1,400 0,651 0,2641 0,0785 

Idade 1.742 37,54018 8,568 1.340.485 42,642 9,998 4559 37,941 8,260 894 38,047 8,325 -0,5104 0,0128 

Remuneração mensal em 
Log - R$ 

1.742 8,74207 0,752 1.340.485 8,106 0,860 4559 8,810 0,663 894 8,846 0,683 0,7394 0,0528 

Quantidade de 

funcionários da empresa 
1.742 27667,6 82333,0 1.340.485 94751,2 145893,9 4559 20122,8 53128,5 894 20241,2 54279,0 -0,4600 0,0022 

Tempo de empresa em 

meses 
1.742 93,36114 93,412 1.340.485 134,755 105,422 4559 97,612 97,568 894 100,253 98,094 -0,3927 0,0270 

Variação remuneração 
03_05 

1.742 0,39994 1,280 1.340.485 0,215 1,018 4559 0,318 0,627 894 0,350 0,796 0,1812 0,0451 

2007 

Número de vínculos 

empregatícios no ano 
1.833 1,60447 0,877 1.365.141 1,385 0,684 4160 1,394 0,629 821 1,413 0,658 0,3212 0,0299 

Idade 1.833 38,21167 8,346 1.365.141 43,068 9,971 4160 38,106 8,043 821 38,389 8,154 -0,4871 0,0349 

Remuneração mensal em 

Log - R$ 
1.833 8,72019 0,782 1.365.141 8,166 0,864 4160 8,790 0,692 821 8,827 0,708 0,6412 0,0527 

Quantidade de 
funcionários da empresa 

1.833 25643,2 81287,3 1.365.141 94948,4 152733,6 4160 18402,2 48406,6 821 18133,7 49009,9 -0,4540 -0,0055 

Tempo de empresa em 

meses 
1.833 93,87016 90,235 1.365.141 135,792 107,631 4160 97,419 94,279 821 100,791 95,531 -0,3896 0,0355 

Variação remuneração 

03_06 
1.833 0,62331 1,806 1.365.141 0,374 1,252 4160 0,461 0,793 821 0,562 0,956 0,1990 0,1146 

2008 

Número de vínculos 

empregatícios no ano 
1.766 1,59343 0,900 1.453.463 1,399 0,696 3540 1,334 0,577 711 1,367 0,625 0,2798 0,0549 

Idade 1.766 38,65006 8,520 1.453.463 43,059 9,771 3540 38,665 7,916 711 38,807 8,102 -0,4514 0,0177 
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Remuneração mensal em 
Log - R$ 

1.766 8,77784 0,740 1.453.463 8,206 0,796 3540 8,837 0,646 711 8,865 0,658 0,7178 0,0424 

Quantidade de 

funcionários da empresa 
1.766 22654,2 68957,1 1.453.463 88752,5 150971,1 3540 24511,6 60168,7 711 24585,2 61647,8 -0,4380 0,0012 

Tempo de empresa em 

meses 
1.766 98,13975 95,901 1.453.463 134,536 109,028 3540 102,968 97,833 711 103,987 98,332 -0,3339 0,0104 

Variação remuneração 
03_07 

1.766 0,82644 2,772 1.453.463 0,511 1,373 3540 0,698 1,079 711 0,738 1,274 0,2296 0,0341 

2009 

Número de vínculos 

empregatícios no ano 
2.009 1,58387 0,853 1.535.861 1,391 0,689 4882 1,380 0,624 960 1,408 0,646 0,2795 0,0445 

Idade 2.009 39,17521 8,612 1.535.861 43,528 9,790 4882 40,026 8,267 960 39,839 8,247 -0,4447 -0,0227 

Remuneração mensal em 
Log - R$ 

2.009 8,73406 0,760 1.535.861 8,255 0,821 4882 8,802 0,702 960 8,813 0,714 0,5830 0,0165 

Quantidade de 
funcionários da empresa 

2.009 17698,5 47667,3 1.535.861 82047,2 143387,3 4882 20486,8 50016,0 960 20840,1 50757,1 -0,4490 0,0070 

Tempo de empresa em 

meses 
2.009 103,5 99,171 1.535.861 139,221 112,016 4882 108,450 106,589 960 109,890 106,123 -0,3187 0,0135 

Variação remuneração 

03_08 
2.009 1,13139 2,096 1.535.861 0,657 1,555 4882 0,877 1,129 960 0,950 1,317 0,3052 0,0597 

 

Tabela 61 – Doutorado. Coeficientes das interações triplas do modelo de diferenças em diferenças para estimar os efeitos da Nota CAPES na 

remuneração por hora 

Interações triplas 

Nota CAPES 

Nota 3 (efeito principal) Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 

Coef. 

 

 

-padrão 

Coef. Erro-padrão Coef. Erro-pad. Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão 

d_trat * d_4_antes*nota -0,051658 (-0,76) 0,047191 (0,67) 0,052059 (0,74) 0,056682 (0,78) 0,078834 (1,01) 

d_trat * d_3_antes*nota -0,023828 (-0,51) 0,010497 (0,21) 0,028495 (0,59) 0,020282 (0,40) 0,028750 (0,54) 

d_trat * d_2_antes*nota 0,053279 (1,41) -0,068349 (-1,74) -0,047184 (-1,21) -0,072224 (-1,80) -0,075292 (-1,77) 
d_trat * d_1_antes*nota 0,037284 (1,32) -0,051643 (-1,75) -0,032536 (-1,11) -0,045918 (-1,52) -0,051887 (-1,59) 

d_trat * d_1_durante*nota -0,032491 (-1,02) 0,026713 (0,81) 0,043697 (1,33) 0,014814 (0,44) 0,037116 (1,02) 

d_trat * d_2_durante*nota 0,012675 (0,32) -0,018095 (-0,44) -0,006031 (-0,15) -0,027374 (-0,65) -0,000525 (-0,01) 
d_trat * d_3_durante*nota -0,007252 (-0,16) 0,009572 (0,20) 0,029620 (0,63) -0,013651 (-0,28) 0,030464 (0,60) 

d_trat * d_4_durante*nota -0,036330 (-0,74) 0,036656 (0,72) 0,055250 (1,09) 0,012639 (0,24) 0,039578 (0,73) 

d_trat * d_0_titul.*nota 0,052465 (1,06) 0,017283 (0,34) 0,015956 (0,31) -0,018649 (-0,36) 0,034359 (0,63) 
d_trat * d_1_após*nota 0,119998* (2,33) 0,047523 (0,89) 0,059431 (1,13) -0,007404 (-0,14) 0,070481 (1,23) 

d_trat * d_2_após*nota 0,163055** (3,00) 0,007600 (0,13) 0,018554 (0,33) -0,034937 (-0,61) 0,021398 (0,35) 

d_trat * d_3_após*nota 0,096593 (1,26) 0,099072 (1,25) 0,076751 (0,98) 0,036105 (0,45) 0,085153 (1,02) 
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Tabela 62 – Mestrado Acadêmico. Coeficientes das interações triplas do modelo de diferenças em diferenças para estimar os efeitos da Nota 

CAPES na remuneração por hora 

Interações triplas 

Nota CAPES 

Nota 3 (efeito principal) Nota 4 Nota 5 Nota 6 Nota 7 

Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão 

d_trat *d_6_antes*nota 0,060989*** (4,00) -0,030224 (-1,41) -0,066959* (-2,57) -0,018918 (-0,50) -0,042264 (-0,91) 

d_trat *d_5_antes*nota 0,044887*** (3,89) -0,000434 (-0,03) -0,016755 (-0,91) -0,053479* (-2,04) 0,004797 (0,14) 

d_trat *d_4_antes*nota 0,028622** (2,89) -0,001073 (-0,08) -0,006777 (-0,46) 0,004729 (0,23) -0,004091 (-0,14) 
d_trat *d_3_antes*nota 0,020006* (2,37) 0,004754 (0,43) -0,002431 (-0,19) 0,024844 (1,47) -0,007938 (-0,31) 

d_trat *d_2_antes*nota 0,008517 (1,24) 0,000885 (0,10) -0,003126 (-0,30) 0,018635 (1,33) -0,021966 (-1,03) 

d_trat *d_1_antes*nota 0,009306 (1,75) 0,003297 (0,46) -0,003989 (-0,50) 0,013878 (1,23) -0,002926 (-0,17) 
d_trat *d_1_durante*nota 0,019275*** (3,73) -0,015107* (-2,14) -0,016885* (-2,09) 0,004676 (0,42) -0,012215 (-0,72) 

d_trat *d_2_durante*nota 0,031111*** (4,76) -0,013696 (-1,57) -0,017275 (-1,75) -0,006386 (-0,49) -0,036519 (-1,68) 

d_trat *d_0_titul.*nota 0,073729*** (10,41) -0,012289 (-1,28) -0,027794** (-2,59) 0,010854 (0,72) -0,014758 (-0,65) 
d_trat *d_1_após*nota 0,128440*** (16,88) -0,001561 (-0,15) -0,026626* (-2,31) 0,012328 (0,75) -0,033611 (-1,37) 

d_trat *d_2_após*nota 0,155011*** (18,13) -0,013506 (-1,18) -0,040326** (-3,16) 0,001235 (0,07) -0,055230* (-2,09) 

d_trat *d_3_após*nota 0,147524*** (15,77) -0,005795 (-0,46) -0,032331* (-2,32) -0,001751 (-0,09) -0,047657 (-1,55) 
d_trat *d_4_após*nota 0,151672*** (14,63) -0,007750 (-0,55) -0,027859 (-1,79) 0,016639 (0,76) -0,053173 (-1,40) 

d_trat *d_5_após*nota 0,135732*** (9,71) -0,001197 (-0,06) 0,010472 (0,51) -0,013518 (-0,45) -0,018476 (-0,38) 

 

Tabela 63 – Mestrado Profissional. Coeficientes das interações triplas do modelo de diferenças em diferenças para estimar os efeitos da Nota 

CAPES na remuneração por hora 

Interações triplas 

Nota CAPES 

Nota 3 (efeito principal) Nota 4 Nota 5 

Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão 

d_trat *d_6_antes*nota -0,004510 (-0,17) 0,030833 (0,66) 0,020751 (0,36) 

d_trat *d_5_antes*nota 0,011361 (0,51) 0,026299 (0,78) 0,021432 (0,53) 
d_trat *d_4_antes*nota 0,007196 (0,41) 0,021859 (0,79) 0,002556 (0,07) 

d_trat *d_3_antes*nota 0,018428 (1,19) -0,001250 (-0,05) -0,006739 (-0,23) 

d_trat *d_2_antes*nota -0,009362 (-0,73) 0,023376 (1,21) 0,020694 (0,90) 
d_trat *d_1_antes*nota 0,016449 (1,64) 0,002234 (0,15) 0,002502 (0,14) 

d_trat *d_1_durante*nota 0,023104* (2,37) 0,011741 (0,75) -0,017253 (-0,85) 

d_trat *d_2_durante*nota 0,037584** (2,99) 0,004006 (0,21) -0,003576 (-0,16) 
d_trat *d_0_titul.*nota 0,051664***  (3,72)  0,007972 (0,37) 0,015257 (0,60) 

d_trat *d_1_após*nota 0,092542*** (6,00) -0,011041 (-0,48) -0,017099 (-0,62) 

d_trat *d_2_após*nota 0,098178*** (5,69) 0,003096 (0,12) -0,013808 (-0,45) 
d_trat *d_3_após*nota 0,114546*** (5,84) -0,011423 (-0,40) -0,019358 (-0,55) 

d_trat *d_4_após*nota 0,086829*** (3,71) 0,007027 (0,20) 0,001186 (0,03) 

d_trat *d_5_após*nota 0,102772** (3,20) -0,010436 (-0,21) 0,045731 (0,77) 
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Tabela 64 – Doutorado. Coeficientes das interações triplas do modelo de diferenças em diferenças para estimar os efeitos do ICG/MEC na 

remuneração por hora 

Interações triplas 

IGC/MEC 

Faixa 3 (efeito principal) Faixa 4 Faixa 5 

Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão 

d_trat * d_4_antes*nota -0,015498 (-0,42) 0,019490 (0,49) 0,018872 (0,46) 

d_trat * d_3_antes*nota -0,007404 (-0,26) -0,004344 (-0,14) 0,020372 (0,65) 

d_trat * d_2_antes*nota 0,018719 (0,87) -0,028450 (-1,23) -0,024965 (-1,06) 
d_trat * d_1_antes*nota -0,007668 (-0,44) 0,002071 (0,11) 0,006345 (0,34) 

d_trat * d_1_durante*nota 0,006801 (0,41) -0,016560 (-0,92) 0,003032 (0,16) 

d_trat * d_2_durante*nota 0,024682 (1,15) -0,032637 (-1,42) -0,020181 (-0,86) 
d_trat * d_3_durante*nota 0,040059 (1,75) -0,038820 (-1,58) -0,030140 (-1,21) 

d_trat * d_4_durante*nota 0,015154 (0,61) -0,015999 (-0,60) -0,009575 (-0,35) 

d_trat * d_0_titul.*nota 0,069210** (2,59) -0,000342 (-0,01) -0,014975 (-0,52) 
d_trat * d_1_após*nota 0,125887*** (4,39) 0,053044 (1,75) 0,025821 (0,83) 

d_trat * d_2_após*nota 0,139956*** (4,46) 0,048826 (1,46) 0,010372 (0,31) 

d_trat * d_3_após*nota 0,163892*** (3,87) 0,017218 (0,39) -0,003821 (-0,08) 

 

Tabela 65 – Mestrado Acadêmico. Coeficientes das interações triplas do modelo de diferenças em diferenças para estimar os efeitos IGC/MEC 

na remuneração por hora 

Interações triplas 

IGC/MEC 

Faixa 3 (efeito principal) Faixa 4 Faixa 5 

Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão Coef. Erro-pad. 

d_trat *d_6_antes*nota 0,045090** (2,79) -0,012638 (-0,62) -0,024781 (-0,89) 

d_trat *d_5_antes*nota 0,050223*** (4,24) -0,022621 (-1,51) -0,012496 (-0,66) 
d_trat *d_4_antes*nota 0,032301** (3,22) -0,007368 (-0,59) -0,006944 (-0,45) 

d_trat *d_3_antes*nota 0,024955** (2,91) -0,009175 (-0,86) 0,012117 (0,96) 
d_trat *d_2_antes*nota 0,014794* (2,11) -0,013753 (-1,57) 0,001983 (0,19) 

d_trat *d_1_antes*nota 0,016262** (3,04) -0,009585 (-1,41) -0,002955 (-0,37) 

d_trat *d_1_durante*nota 0,022208*** (4,09) -0,019453** (-2,84) -0,010604 (-1,30) 
d_trat *d_2_durante*nota 0,028848*** (4,31) -0,010981 (-1,31) -0,013709 (-1,39) 

d_trat *d_0_titul.*nota 0,071982*** (9,68) -0,012775 (-1,38) -0,007511 (-0,68) 

d_trat *d_1_após*nota 0,125976*** (15,66) -0,002041 (-0,20) -0,009561 (-0,79) 
d_trat *d_2_após*nota 0,147356*** (16,63) -0,001538 (-0,14) -0,026081* (-2,00) 

d_trat *d_3_após*nota 0,138235*** (13,89) 0,006135 (0,50) -0,015763 (-1,09) 

d_trat *d_4_após*nota 0,139893*** (12,69) 0,005284 (0,39) 0,004203 (0,26) 
d_trat *d_5_após*nota 0,127000*** (8,81) 0,024541 (1,38) -0,008591 (-0,41) 
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Tabela 66 – Mestrado Profissional. Coeficientes das interações triplas do modelo de diferenças em diferenças para estimar os efeitos IGC/MEC 

na remuneração por hora 

Interações triplas 

IGC/MEC 

Faixa 3 (efeito principal) Faixa 4 Faixa 5 

Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão Coef. Erro-pad. 

d_trat *d_6_antes*nota -0,013818 (-0,36) 0,019039 (0,40) 0,066414 (1,07) 

d_trat *d_5_antes*nota 0,003991 (0,13) 0,030878 (0,81) 0,035361 (0,83) 

d_trat *d_4_antes*nota 0,017239 (0,72) -0,002288 (-0,08) 0,001043 (0,03) 
d_trat *d_3_antes*nota 0,027248 (1,28) -0,015252 (-0,58) -0,018905 (-0,64) 

d_trat *d_2_antes*nota -0,005295 (-0,30) 0,006943 (0,32) 0,008222 (0,35) 

d_trat *d_1_antes*nota 0,026052 (1,91) -0,011264 (-0,67) -0,015997 (-0,88) 
d_trat *d_1_durante*nota 0,030459* (2,12) -0,011035 (-0,64) -0,018347 (-0,91) 

d_trat *d_2_durante*nota 0,048505** (2,83) -0,018290 (-0,87) -0,014443 (-0,61) 

d_trat *d_0_titul.*nota 0,049324** (2,63) -0,000244 (-0,01) 0,022403 (0,86) 
d_trat *d_1_após*nota 0,091001*** (4,38) -0,015054 (-0,58) -0,011600 (-0,41) 

d_trat *d_2_após*nota 0,114448*** (4,89) -0,041189 (-1,45) -0,031627 (-1,00) 

d_trat *d_3_após*nota 0,143673*** (5,46) -0,071938* (-2,25) -0,045925 (-1,28) 
d_trat *d_4_após*nota 0,097283** (3,09) -0,035232 (-0,91) -0,000551 (-0,01) 

d_trat *d_5_após*nota 0,099747* (2,28) -0,009816 (-0,18) 0,052709 (0,85) 

 

Tabela 67 – Doutorado. Coeficientes das interações triplas do modelo de diferenças em diferenças para estimar os efeitos do Ranking Universitário 

da Folha na remuneração por hora 

Interações triplas 

Ranking Universitário Folha 

IES fora do ranking  
(efeito principal) 

1º quartil 2º quartil 3º quartil 4º quartil 

Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão 

d_trat * d_4_antes*nota -0,054034 (-1,35) -0,138460 (-0,82) 0,017501 (0,19) 0,071792 (1,20) 0,058682 (1,41) 
d_trat * d_3_antes*nota -0,018597 (-0,65) -0,190873 (-1,54) 0,086662 (1,19) 0,005429 (0,13) 0,016232 (0,54) 

d_trat * d_2_antes*nota 0,003020 (0,13) -0,037157 (-0,32) 0,045709 (0,87) 0,008770 (0,27) -0,011935 (-0,51) 

d_trat * d_1_antes*nota -0,012883 (-0,78) -0,075663 (-0,60) 0,007661 (0,18) 0,008483 (0,33) 0,009133 (0,52) 
d_trat * d_1_durante*nota -0,015915 (-0,96) 0,079661 (1,01) 0,024402 (0,69) 0,006411 (0,26) 0,016150 (0,93) 

d_trat * d_2_durante*nota -0,008771 (-0,40) -0,063097 (-0,42) 0,029409 (0,63) 0,002825 (0,09) 0,009033 (0,40) 

d_trat * d_3_durante*nota -0,004774 (-0,20) 0,023290 (0,10) 0,038025 (0,81) 0,022707 (0,65) 0,012231 (0,48) 
d_trat * d_4_durante*nota 0,016905 (0,66) 0,031415 (0,13) 0,021097 (0,41) -0,019456 (-0,53) -0,015189 (-0,57) 

d_trat * d_0_titul.*nota 0,067545* (2,41) 0,030716 (0,14) -0,019204 (-0,33) 0,023286 (0,58) -0,005302 (-0,18) 

d_trat * d_1_após*nota 0,095539*** (3,41) 0,101624 (0,45) 0,012129 (0,19) 0,087539* (2,18) 0,071369* (2,46) 
d_trat * d_2_após*nota 0,110093*** (3,36) -0,077782 (-0,31) 0,006147 (0,08) 0,108733* (2,36) 0,059920 (1,77) 

d_trat * d_3_após*nota 0,183968*** (4,52) -0,138995 (-0,77) -0,110413 (-0,96) 0,042702 (0,66) -0,014288 (-0,34) 
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Tabela 68 – Mestrado Acadêmico. Coeficientes das interações triplas do modelo de diferenças em diferenças para estimar os efeitos do Ranking 

Universitário da Folha na remuneração por hora 

Interações triplas 

Ranking Universitário Folha 

IES fora do ranking  
(efeito principal) 

1º quartil 2º quartil 3º quartil 4º quartil 

Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão 

d_trat *d_6_antes*nota 0,046548 (1,75) 0,032618 (0,65) 0,004762 (0,12) -0,022583 (-0,64) -0,017856 (-0,61) 

d_trat *d_5_antes*nota 0,031145 (1,49) 0,057971 (1,50) 0,000077 (0,00) -0,002959 (-0,11) 0,007142 (0,32) 
d_trat *d_4_antes*nota 0,017773 (1,06) -0,004408 (-0,13) 0,003277 (0,13) 0,013937 (0,61) 0,011500 (0,64) 

d_trat *d_3_antes*nota 0,032081* (2,26) 0,004158 (0,15) -0,016733 (-0,80) -0,016824 (-0,87) -0,008739 (-0,58) 

d_trat *d_2_antes*nota 0,021391 (1,88) -0,012075 (-0,54) -0,019047 (-1,10) -0,025576 (-1,63) -0,010436 (-0,86) 
d_trat *d_1_antes*nota 0,014922 (1,69) -0,009991 (-0,58) -0,017679 (-1,34) -0,005683 (-0,46) -0,002302 (-0,24) 

d_trat *d_1_durante*nota 0,001552 (0,18) 0,037542* (2,09) 0,009524 (0,73) 0,008336 (0,69) 0,008064 (0,87) 

d_trat *d_2_durante*nota 0,035569*** (3,29) 0,018114 (0,83) -0,013153 (-0,82) -0,024148 (-1,62) -0,017202 (-1,48) 
d_trat *d_0_titul.*nota 0,083665*** (7,19) 0,001476 (0,06) -0,035127* (-2,00) -0,013053 (-0,80) -0,022992 (-1,83) 

d_trat *d_1_após*nota 0,125686*** (9,47) 0,014183 (0,54) -0,040262* (-2,07) 0,006440 (0,36) -0,001609 (-0,11) 

d_trat *d_2_após*nota 0,140352*** (9,56) 0,019734 (0,66) -0,030371 (-1,41) 0,013356 (0,68) 0,000164 (0,01) 
d_trat *d_3_após*nota 0,130996*** (8,13) 0,055855 (1,72) -0,017197 (-0,72) -0,002447 (-0,11) 0,008546 (0,50) 

d_trat *d_4_após*nota 0,147186*** (8,17) -0,012004 (-0,34) -0,041231 (-1,49) 0,008694 (0,35) -0,001850 (-0,10) 

d_trat *d_5_após*nota 0,107595*** (4,17) 0,048628 (1,08) -0,036490 (-0,97) 0,031797 (0,94) 0,038059 (1,40) 

 

Tabela 69 – Mestrado Profissional. Coeficientes das interações triplas do modelo de diferenças em diferenças para estimar os efeitos do Ranking 

Universitário da Folha na remuneração por hora 

Interações triplas 

Ranking Universitário Folha 

IES fora do ranking  

(efeito principal) 
1º quartil 2º quartil 3º quartil 4º quartil 

Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão Coef. Erro-padrão 

d_trat *d_6_antes*nota 0,020811 (0,60) -0,066094 (-0,67) -0,071482 (-0,92) 0,003906 (0,05) -0,008800 (-0,20) 

d_trat *d_5_antes*nota 0,024695 (0,99) -0,054674 (-0,73) -0,028349 (-0,46) 0,032212 (0,55) -0,000709 (-0,02) 
d_trat *d_4_antes*nota 0,012441 (0,58) -0,002216 (-0,03) 0,027471 (0,55) 0,002893 (0,06) -0,002736 (-0,10) 

d_trat *d_3_antes*nota 0,025414 (1,43) -0,026839 (-0,46) -0,002572 (-0,06) 0,055437 (1,43) -0,034935 (-1,50) 

d_trat *d_2_antes*nota 0,005843 (0,43) -0,045521 (-0,93) -0,007733 (-0,22) 0,037360 (1,12) -0,015340 (-0,81) 
d_trat *d_1_antes*nota 0,022834* (2,07) -0,005879 (-0,15) 0,011030 (0,41) 0,026767 (1,12) -0,024234 (-1,65) 

d_trat *d_1_durante*nota 0,028612* (2,39) 0,031531 (0,72) 0,000179 (0,01) -0,015409 (-0,56) -0,014834 (-0,98) 

d_trat *d_2_durante*nota 0,044991** (3,02) 0,079070 (1,54) -0,013966 (-0,42) -0,026667 (-0,84) -0,022503 (-1,20) 
d_trat *d_0_titul.*nota 0,070907*** (4,45) 0,009519 (0,17) -0,009427 (-0,26) -0,035456 (-0,97) -0,028201 (-1,36) 

d_trat *d_1_após*nota 0,097176*** (5,24) -0,023363 (-0,40) 0,008045 (0,22) 0,012412 (0,31) -0,030216 (-1,30) 

d_trat *d_2_após*nota 0,094839*** (4,61) 0,085279 (1,26) 0,021419 (0,49) 0,006064 (0,14) -0,017159 (-0,66) 
d_trat *d_3_após*nota 0,114438*** (4,96) 0,034207 (0,41) 0,010300 (0,22) 0,028845 (0,64) -0,035240 (-1,21) 

d_trat *d_4_após*nota 0,104546*** (3,81) -0,031434 (-0,32) 0,053705 (0,86) -0,023028 (-0,41) -0,043500 (-1,24) 

d_trat *d_5_após*nota 0,152892*** (3,89) -0,058078 (-0,40) -0,155072 (-1,91) -0,006913 (-0,09) -0,075044 (-1,49) 
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