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RESUMO

Analisar o desempenho dos candidatos ao concurso de vestibular da UFC 
constitui-se o foco central desta dissertação. O estudo, de aspecto estritamente 
empírico, baseou-se na utilização de modelos econométricos de escolha discreta, 
binário e policotômico, com o fito de se extrair as chances dos candidatos lograrem 
êxito no concurso. Tais modelos foram aplicados com a utilização da base dados 
contidos no questionário sócio-econômico preenchido pelos próprios candidatos. 
Constatou-se que os resultados aqui obtidos mostraram-se compatíveis com os de 
outros trabalhos correlatos na literatura. Dentre as cinco 5 variáveis sócio-econômicas 
utilizadas, verificou-se um forte efeito negativo na chance de sucesso no vestibular 
para aqueles candidatos que se encontram no mercado de trabalho, tal como 
teoricamente esperado. A má qualidade do ensino público de nível médio 
transpareceu nos resultados ao reduzir as chances de êxito para os candidatos 
advindos de escolas públicas. Background familiar foi incisivo sobre os sucessos dos 
candidatos, vez que aqueles que possuem pais com nível superior demonstram 
possuir um maior rendimento no exame. Analisando-se os desempenhos dos 
candidatos por área do vestibular, concluiu-se, dentro de um cenário de previsão 
otimista, que candidatos com elevada chance de sucesso em determinada área não a 
manteriam em outras áreas. Tal discrepância foi observada ao se comparar medicina 
e tecnologia com outras áreas. 
Palavras-chave: Vestibular, Desempenho dos Candidatos, Background Familiar, 

Status Sócio-econômico. 



ABSTRACT

Analyzing the performance of candidates to the vestibular examination at the UFC is 
the man focus of this dissertation. This study, of aspect strictly empirical, is based upon 
econometric models discreet choice, binary and polychotomus, with the aim of 
extracting candidates' chances to achieve success in the vestibular. Such models were 
applied to the data base contained in the socioeconomic questionnaire filled out by the 
candidates themselves. It was verified that the results here obtained were shown 
compatible with other studies in the literature. Among the five socioeconomic variables 
taken for estimation, a fort negative effect was verified in the chance of succeeding in 
the college entrance exam for those candidates that are in the job market, just as 
theoretically expected. The rotten quality of the public schooling emerged in the results 
by reducing the chances of success for candidates from of public schools. Family 
background was incisive on candidates' successes, since those that possess parents 
with college education demonstrate to possess a better performance in the exam. By 
analyzing candidates' performance by area of knowledge, it could be concluded, within 
a scenario of optimistic forecast, that candidates with high chance of success in certain 
area would not maintain it in other areas. Such discrepancy was observed by 
comparing medicine and technology with other areas.

Keywords: Vestibular, Candidate’s Performance, Family Background, Socio-economic 
Status 



SUMÁRIO

1. Introdução ...............................................................................................................9

2. Revisão Bibliográfica ........................................................................................... 12

2.1 – Evolução do Ensino Superior no Brasil...................................................... 12

2.2 – Resultados Empíricos Sobre o Ensino Superior no Brasil e no Mundo... 16

3. Metodologia........................................................................................................... 20

3.1 -  Descrição dos Dados................................................................................... 20

3.2 – Modelos Econométricos .............................................................................. 24

3.2.1 – Modelo Dicotômico................................................................................ 25

3.2.2 – Modelo Probit Ordenado ....................................................................... 30

4. Resultados ............................................................................................................ 33

4.1 – Resultados do Modelo Probit ...................................................................... 33

4.2 – Resultados do Modelo Probit Ordenado .................................................... 39

5. Conclusões ........................................................................................................... 42

6. Referências Bibliográficas ................................................................................... 44



9

1. Introdução

A educação é tida tanto como um dos mecanismos mais importantes que 

determinam o processo de mobilidade social entre as gerações (DUMAS; LAMBERT, 

2007), como também um dos fatores cruciais para o desenvolvimento de longo prazo 

(Conselho Europeu de Lisboa, 2000). Este mesmo conselho, desta vez realizado em 

Estocolmo, acompanhou a chamada para o aumento e melhoria dos investimentos em 

recursos humanos na Europa (ASPLUND et al, 2007). 

 Muitos estudos presentes na literatura internacional vigente já reconhecem a 

importância da educação, para o desenvolvimento tecnológico de uma nação. Em um 

desses estudos, Freeman (apud AVENA, 2003) mostrou a importância da educação 

de nível superior para o rápido crescimento de um país, como ocorreu com a Coréia 

do Sul, que após intensificar os investimentos em capital humano passou de um país 

subdesenvolvido para uma grande potência econômica. Além das contribuições 

econômicas, a educação também está sendo associada a uma variedade de 

benefícios, como melhorias na saúde, redução da criminalidade, maior coesão social e 

participação democrática ( DE FELÍCIO; FERNANDES, 2005).

No Brasil, é extensa a quantidade de trabalhos realizados sobre a educação. 

Soares (2004), por exemplo, buscou analisar o desempenho cognitivo de estudantes 

do ensino fundamental, de onde constatou haver grandes diferenças nos resultados 

entre as regiões do país, ao levar em consideração fatores socioeconômicos como 

raça, diferentes posições sociais e gêneros. Ao constatar que a grande maioria dos 

estudantes tem desempenho menor que o esperado para sua série, conclui que se 

verificam problemas de qualidade e eqüidade na educação básica brasileira. Neste 

mesmo estudo, o autor identificou variáveis que influenciam o nível de desempenho 

dos alunos de 8ª série do ensino fundamental, mas não encontrou variáveis que 

possam diminuir as diferenças de desempenho nos grupos definidos por cor e nível 

sócio econômico. Em estudo correlato, porém, buscando identificar alguns 

determinantes das divergências na efetividade dos rendimentos dos alunos nas 

escolas de diferentes redes de ensino, Costa e Arraes (2006) concluíram que as 

escolas privadas e em regiões mais desenvolvidas proporcionam melhores condições 

ao desenvolvimento educacional e, conseqüentemente, ao desempenho dos 

estudantes. Percebe-se que a busca de variáveis que tenham a capacidade de 

modificar os problemas educacionais brasileiros é de constante interesse entre 

pesquisadores. 
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Nas últimas décadas, a educação superior vem ganhando grande destaque 

entre os pesquisadores. Isso decorre do fato que no último meio século,

aproximadamente, a demanda por esse ramo da educação vem crescendo a taxas 

expressivas, principalmente nos países desenvolvidos, fazendo do ensino superior 

uma concentração de elites, acessível em grande parte pelos grupos mais ricos e 

privilegiados (KAPUR; CROWLEY, 2008). A tabela abaixo mostra o crescimento da 

demanda pelo ensino superior em todo o mundo.

Tabela 1: Percentual das Matrículas no Ensino Superior.

Regiões 1980 1997 2004

Países de Renda Alta 36.2 51.6 66.7
Países Menos Desenvolvidos 1.8 3.2 8.7
África Subsariana 1.7 3.9 5
Estados Árabes 9.6 14.9 22.6
América Latina e o Caribe 13.7 19.4 28.6
Ásia Oriental e Oceania 3.8 10.8 19.6
Sul da Ásia 4.3 7.2 9.7

Fonte: Kapur e Crowley, 2008.

Vale ressaltar que o enfoque principal deste trabalho não é analisar as 

conseqüências ocasionadas pela educação muito menos a qualidade, mas sim, o de 

verificar o impacto que algumas variáveis socioeconômicas possivelmente exerçam no 

desempenho dos candidatos inscritos no vestibular da Universidade Federal do Ceará 

(UFC) no ano de 2004. Ou seja, se buscará mostrar neste trabalho a diferença no 

rendimento dos candidatos, dado que estes tiveram uma educação formal específica, 

cultura, incentivo dos pais e demais atividades diferenciadas. Todas as variáveis 

socioeconômicas que serão aqui utilizadas apresentam uma estreita ligação com a 

classe social na qual o candidato está inserido. De posse desses efeitos, serão 

elaborados cenários probabilísticos acerca dos perfis dos candidatos que obtiveram 

sucesso no vestibular, por área de concentração, e entre os candidatos aprovados 

para a segunda fase. 

Além desta introdução, este trabalho será composto por mais quatro capítulos. 

No próximo capitulo será feita uma analise a respeito de outros trabalhos que já foram 

feitos relacionando algumas variáveis socioeconômicas com desempenho nos 

vestibulares, tanto no Brasil como em outros países do mundo.

No terceiro capitulo será apresentada a base de dados que foi utilizada na 

presente pesquisa. Além disso, será feita uma análise da estrutura metodológica 
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baseada em modelos de escolha discreta, que foram utilizados para se atingir o 

objetivo. No capítulo seguinte serão mostrados os resultados das estimações dos 

modelos, bem como será também realizada uma enumeração dos resultados que 

foram alcançados, através de cenários que compõem os perfis dos candidatos.

O quinto capítulo traz as principais conclusões acerca dos resultados que

foram obtidos nas estimações. 
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2. Revisão Bibliográfica

Este capítulo será dividido em duas seções. Primeiramente será feita uma 

análise da evolução da educação superior no Brasil nas últimas décadas. Na segunda 

seção serão detalhados os resultados mais importantes de alguns trabalhos que já 

foram realizados no segmento do ensino superior.

2.1 – Evolução do Ensino Superior no Brasil

Nos últimos anos, muitas têm sido as faculdades e universidades que iniciaram 

as suas atividades no território brasileiro. Nos dias atuais, existem mais de 1,6 mil 

instituições de ensino superior, particulares e públicas1. O gráfico abaixo descreve a 

evolução das instituições públicas de ensino superior no Brasil nos últimos anos.

Gráfico 2.1.1: Evolução do Número de Instituições Públicas de Ensino Superior no 

Brasil (1980-2003)
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Pelo gráfico acima, nota-se que nas décadas de 80 e 90, a maior parte das 

instituições públicas de ensino superior era composta pelas instituições municipais e 

estaduais, mas a partir do início deste século, ocorreu uma considerável redução no 

número destas instituições, ao passo que as instituições de nível federal apresentaram 

um crescimento considerável. O gráfico abaixo apresenta uma comparação entre a 

evolução das instituições particulares e públicas de ensino superior no Brasil.

                                           

1 http://www.vestibular1.com.br/carreiras/indecisao.htm.
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Gráfico 2.1.2: Comparação entre a Evolução do Número de Instituições Privadas e 

Públicas de Ensino Superior no Brasil (1980-2003)
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Nos anos 60 e 70, a política voltada a promover o crescimento econômico do 

Brasil, gerou uma grande expansão das vagas em diversas profissões nas instituições 

de ensino superior. O gráfico abaixo mostra a evolução do número de vagas em 

instituições públicas de ensino superior no Brasil nos últimos anos.

Gráfico 2.1.3: Evolução do Número de Vagas Ofertadas nos Vestibulares de 

Instituições Públicas de Ensino Superior no Brasil (1980-2003)
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Por este gráfico, nota-se que desde a década de 80, as instituições federais de 

ensino superior sempre vêm ofertando mais vagas, sendo que no decorrer deste 
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século, as instituições estaduais conseguiram igualar tal oferta. O gráfico abaixo 

apresenta uma comparação entre a evolução das vagas ofertadas nos vestibulares de 

instituições particulares e públicas de ensino superior no Brasil.

Gráfico 2.1.4: Comparação entre a Evolução do Número de Vagas Ofertadas nos 

Vestibulares de Instituições Privadas e Públicas de Ensino Superior no Brasil (1980-

2003)
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Pelos gráficos acima, nota-se que desde a década de 80, o crescimento tanto 

das instituições de ensino superior, como do número de vagas ofertadas nos 

vestibulares, deve-se quase que exclusivamente às instituições privadas, sendo que 

nos últimos anos esta participação mostra-se ainda mais efetiva, já que praticamente 

não houve um crescimento significativo das instituições públicas.

Mesmo com o grande aumento no número de vagas destinadas ao ensino 

superior, o que se nota é que esta ampliação, não foi acompanhada por um processo 

de democratização no acesso à universidade. Para Brito e Carvalho (apud QUEIROZ2, 

p. 1) “Esse processo, ao contrário de democratizar oportunidades, parece ter mantido 

e, até mesmo, aprofundado a seletividade que marca esse nível do sistema de 

ensino”. Além da seletividade no acesso ao ensino superior, outro grave problema da 

atualidade é que a educação superior é cada vez mais importante para a inserção do 

indivíduo no mercado de trabalho visto que, em média, os rendimentos dos indivíduos 

com curso superior são mais elevados (AVENA, 2003). Com isso nota-se que a 
                                           

2 Esse artigo é posterior a 1995, visto que trás referências a publicações desta data. 
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demanda pelo ensino superior vem crescendo sistematicamente ao longo dos anos, 

tornando-se bem maior que a oferta. . O gráfico abaixo mostra a evolução do número 

de inscrições em instituições de ensino superior nos últimos anos.

Gráfico 2.1.5: Evolução do Número de Inscrições no Vestibular no Brasil (1980-2003)
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Nota-se que as instituições particulares vêm ganhando mais espaço no 

mercado do ensino superior, mas principalmente pelo último gráfico, pode-se aferir 

que as instituições públicas, federais e estaduais, ainda são bastante demandadas 

pelos brasileiros. Os gráficos abaixo mostram a evolução das concorrências por vagas 

e por Instituições nos últimos anos.

Gráfico 2.1.6: Concorrência nas Instituições de Ensino Superior no Brasil (1980-2003)
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O primeiro gráfico mostra a relação número de candidatos inscritos pelo 

número de vagas e o segundo mostra a relação número de candidatos inscritos pelo 

número de instituições de ensino superior. Pelos gráficos acima, pode-se constatar 

que apesar do aumento do número de instituições federais e estaduais de ensino 

superior, bem como das vagas e inscrições nestas instituições, a concorrência vem 

crescendo bastante, indicando que a demanda está aumentando a taxas bem maiores 

que a oferta. Em relação às instituições privadas, que vêm respondendo por grande 

parte da evolução do ensino superior no Brasil, percebe-se que em relação às vagas 

há uma queda na concorrência e em relação às instituições a situação está 

praticamente estabilizada. As instituições municipais se comportaram de maneira 

similar às instituições privadas.

2.2 – Resultados Empíricos Sobre o Ensino Superior no Brasil e no Mundo

  

Os estudos sobre o caráter seletivo do ensino superior no Brasil têm se 

centrado, freqüentemente, na análise dos determinantes socioeconômicos desse 

processo seletivo, sendo que estes determinantes são responsáveis pela exclusão de 

considerável parcela da população das oportunidades de acesso ao ensino superior. 

Muitos estudos, principalmente em países da África e da América Latina, foram 

realizados para destacar o papel social da educação. Dumas e Lambert (2007), em um 

estudo realizado para o Senegal, mostraram que a falta de educação dos pais e o 

nível de pobreza são dois indicadores bastante correlacionados. Estes autores 
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verificaram que o nível de instrução dos pais gera impactos positivos no processo de 

educação dos seus filhos, embora a contribuição da escolaridade do pai seja maior 

que a da mãe.

Em contraposição, para um país desenvolvido, Frenette e Zeman (2007), a 

partir de dados do censo canadense, utilizaram características socioeconômicas de 

adolescentes na faixa etária dos 15 anos de idade para medir a diferença na 

participação universitária entre homens e mulheres. Eles concluíram que as variáveis 

observáveis entre adolescentes de 15 anos de idade: diferenças no desempenho 

escolar aos 15 anos de idade, testes de escore padronizados em leitura, hábitos de 

estudo, expectativa dos pais e o diferencial de salário entre os trabalhadores com 

curso superior e os trabalhadores sem curso superior, contribuíram em mais de três 

quartos da diferença na participação universitária.

Quanto ao ensino superior brasileiro, Velloso (2006) utilizou dados de um 

censo do Distrito Federal para testar a adequação do agrupamento dos cursos 

adotados no estudo como um substituto aproximado do nível socioeconômico dos 

candidatos e constatou que a renda média familiar dos aprovados cai à medida que se 

passa dos grupos de maior para os de menor prestígio, como pode ser verificado no 

gráfico abaixo:

Gráfico 2.2.1 -  Agrupamento dos Cursos: Renda Média Familiar dos Aprovados (R$) 

Fonte: Velloso (2006).
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Para complementar a constatação de Velloso, Queiroz, utilizou dados da 

Universidade Federal da Bahia e observou que os cursos de mais alta seletividade 

socioeconômica, que são também os de maior competitividade, são freqüentados por 

estudantes de mais elevado desempenho. Neste mesmo trabalho, a autora também 

observou que os estudantes oriundos da escola privada apresentaram melhor 

desempenho no vestibular que os estudantes oriundos da escola pública, e que a

escolaridade dos pais tem efeito sobre o desempenho do estudante, mostrando que os 

estudantes cujos pais possuem escolaridade superior têm maiores médias que 

aqueles cujos pais não completaram o antigo curso primário.

Seguindo uma abordagem mais direcionada ao tipo de escola, Duczmal e 

Pereira (2003) utilizaram como ferramenta básica de análise, os modelos lineares 

hierárquicos  a partir de um questionário socioeconômico e cultural que foi preenchido 

na inscrição do vestibular da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). 

Realizaram uma análise da correlação entre o desempenho no vestibular de escolas 

particulares de Belo Horizonte e o valor das mensalidades cobradas, onde eles 

concluíram que existe realmente uma correlação significativa entre o desempenho no

vestibular em escolas particulares de Belo Horizonte e o valor das mensalidades 

cobradas, refletindo assim a percepção do mercado em relação ao desempenho das 

escolas no vestibular de universidades públicas. 

Um resultado bastante interessante, e até o momento inédito, foi alcançado por 

Guimarães (2007) que, utilizando dados do vestibular da Universidade de São Paulo 

(USP), concluiu que a diferença de desempenho dos estudantes no vestibular é mais 

explicada pela cor do que pelo tipo de escola cursada no ensino médio, ou seja, os

negros, em geral, se saem pior que os brancos em proporção maior que os alunos de

escola pública se saem pior em relação aos estudantes de escola particular.

Na tentativa de se estimar os determinantes chaves da performance dos 

estudantes no vestibular da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE), Guimarães 

e Sampaio (2007), utilizaram dados de características pessoais dos estudantes, tais 

como idade, gênero, raça, religião dentre outros. Para tal finalidade os autores se 

basearam em estimativas de mínimos quadrados ordinários (MQO) e regressão 

quantílica, e não só estimaram o efeito médio, mas também o efeito das variáveis, já 

mencionadas, nos diferentes quantis da regressão escore condicional. Nos dois 

modelos utilizados os autores encontraram alguns resultados já esperados em acordo 

com a literatura, como o caso das variáveis, renda familiar, nível de escolaridade dos 
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pais que apresentaram impactos positivos no desempenho dos estudantes no 

vestibular da UFPE, principalmente quando se analisa os quantis superiores. O grande 

destaque se deve ao fato que, diferentemente da literatura internacional, os autores 

concluíram que as mulheres apresentaram uma performance pior que a dos homens,  

resultado este que torna-se ainda mais forte quando  analisados os quantis superiores 

Inesperado, entretanto, foi o fato de que em cursos até então tidos como 

predominantemente masculinos, como é o caso dos cursos de engenharia, as 

mulheres apresentaram um melhor desempenho.
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3. Metodologia

Em modelos onde a variável dependente pode assumir apenas valores 

discretos, utilizam-se com mais freqüência em economia, dada a natureza dos dados, 

aqueles de escolha discreta, cujos neles tal variável é dicotômica ou policotômica. O

presente trabalho apresentará dois modelos, sendo que no primeiro a variável 

dependente é do tipo dicotômica, ou seja, apresenta apenas dois valores, sendo estes 

zero ou um. Neste caso opta-se pela escolha do modelo Probit ao invés da hipótese 

Logit por duas razões: primeiro, a literatura não atesta haver ganhos na performance 

de uma hipótese sobre a outra, baseada em experiências de Monte Carlo (MADDALA, 

1988); segundo, a simplicidade de cálculo de probabilidade através da distribuição 

normal. No segundo modelo, a variável dependente apresentará três valores, sendo 

portanto de natureza policotômica, e como neste a variável dependente apresentará 

um ordenamento natural, se fará uso do modelo Multinomial Ordenado com hipótese 

Probit.

Inicialmente será feita uma descrição detalhada da base de dados utilizada 

para, em seguida, apresentar os dois modelos acima mencionados.

3.1 -  Descrição dos Dados

Os dados que serão utilizados no presente trabalho foram cedidos pela 

Comissão Coordenadora do Vestibular (CCV), referentes ao vestibular do ano de 

2004. Esses dados fazem parte do Questionário Sócio-Econômico respondido pelo 

próprio aluno no ato da inscrição para o concurso de vestibular. Neste questionário 

são respondidas perguntas do tipo de múltipla escolha, ou seja, os alunos podem 

assinalar apenas uma opção para cada pergunta tais como sexo, faixa etária, nível de 

instrução do pai dentre outras, com o intuito de se formular um perfil dos alunos 

inscritos. As informações que foram extraídas são as seguintes:

1. Como fez ou está fazendo seus estudos do Ensino Médio?

2. Quantas vezes você prestou exame vestibular na UFC?

3. Qual a sua participação na vida econômica de sua família?

4. Nível de instrução do pai ou responsável?

5. Nível de instrução da mãe ou responsável?

As variáveis explicativas serão as mesmas e tomarão o mesmo comportamento 

em ambos os modelos aqui utilizados. A tabela abaixo descreverá o comportamento 

dessas variáveis:



21

Tabela 3.1.1: Descrição das Variáveis Explicativas

Variáveis Explicativas Descrição

0 se Escola Pública
Ensino Médio

1 se Escola Privada

0 se Nenhuma Vez
Número de Vezes Que Prestou Vestibular

1 se Uma ou Mais Vezes

0 se Não TrabalhaParticipação na Vida Econômica da 

Família 1 se Trabalha

0 se Não Tiver Nível Superior
Nível de Instrução do Pai

1 se Tiver Nível Superior

0 se Não Tiver Nível Superior
Nível de Instrução da Mãe

1 se Tiver Nível Superior

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da CCV.

Pela tabela acima percebe-se que todas as variáveis explicativas serão 

dicotômicas. Como já foi dito, as variáveis apresentadas acima serão utilizadas nos 

dois modelos tendo portanto a mesma descrição em ambos. A diferença surgirá no 

tamanho da amostra, visto que no modelo dicotômico a amostra será delimitada pela 

área de concentração, e no multinomial ordenado, a amostra será dada pelos 

candidatos que avançaram para a segunda fase do referido vestibular. A tabela abaixo 

mostrará as estatísticas descritivas para as variáveis explicativas no modelo 

dicotômico.

Tabela 3.1.2: Estatísticas Descritivas das Variáveis Explicativas no Modelo Probit.

Área Estatísticas
Ensino 
Médio

Número 
de 

Vezes
Trabalho

Instrução 
do Pai

Instrução 
da Mãe

Média 0.54936 0.441226 0.247888 0.168236 0.194786
Mediana 1 0 0 0 0
Máximo 1 1 1 1 1
Mínimo 0 0 0 0 0

Desvio Padrão 0.497618 0.496594 0.431839 0.374121 0.396084

Soma 2276 1828 1027 697 807

Centro de Ciências 
Agrárias

Observações 4143 4143 4143 4143 4143
Média 0.455469 0.414829 0.294639 0.162343 0.161695

Mediana 0 0 0 0 0
Centro de Ciências 

Máximo 1 1 1 1 1
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Mínimo 0 0 0 0 0
Desvio Padrão 0.498067 0.492746 0.45593 0.368805 0.36821

Soma 2107 1919 1363 751 748
Observações 4626 4626 4626 4626 4626

Média 0.682418 0.375882 0.25069 0.354096 0.363608
Mediana 1 0 0 0 0
Máximo 1 1 1 1 1
Mínimo 0 0 0 0 0

Desvio Padrão 0.465607 0.484424 0.433477 0.478312 0.481112
Soma 2224 1225 817 1154 1185

Faculdade de 
Direito

Observações 3259 3259 3259 3259 3259

Média 0.389246 0.339888 0.344302 0.107945 0.13122

Mediana 0 0 0 0 0

Máximo 1 1 1 1 1

Mínimo 0 0 0 0 0
Desvio Padrão 0.487677 0.473766 0.475235 0.310374 0.337708

Soma 970 847 858 269 327

Faculdade de 
Educação

Observações 2492 2492 2492 2492 2492

Média 0.464602 0.439863 0.402655 0.154063 0.158286

Mediana 0 0 0 0 0

Máximo 1 1 1 1 1

Mínimo 0 0 0 0 0
Desvio Padrão 0.498796 0.49642 0.490482 0.361045 0.365046

Soma 2310 2187 2002 766 787

Faculdade de 
Economia, 

Administração, 
Atuária, 

Contabilidade e 
Secretariado

Observações 4972 4972 4972 4972 4972

Média 0.462726 0.35506 0.279588 0.162422 0.180103

Mediana 0 0 0 0 0

Máximo 1 1 1 1 1

Mínimo 0 0 0 0 0
Desvio Padrão 0.498642 0.478563 0.448827 0.368862 0.384299

Soma 3507 2691 2119 1231 1365

Centro de 
Humanidades

Observações 7579 7579 7579 7579 7579
Média 0.814868 0.512674 0.106522 0.484477 0.504415

Mediana 1 1 0 0 1
Máximo 1 1 1 1 1
Mínimo 0 0 0 0 0

Desvio Padrão 0.38846 0.499911 0.308549 0.49983 0.500052
Soma 2861 1800 374 1701 1771

Faculdade de 
Medicina

Observações 3511 3511 3511 3511 3511
Média 0.652251 0.378604 0.16692 0.247092 0.291856

Mediana 1 0 0 0 0
Máximo 1 1 1 1 1
Mínimo 0 0 0 0 0

Desvio Padrão 0.476316 0.485101 0.372951 0.431375 0.454674

Soma 2579 1497 660 977 1154

Faculdade de 
Farmácia 

Odontologia e 
Enfermagem

Observações 3954 3954 3954 3954 3954
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Média 0.599941 0.396816 0.278007 0.274469 0.283903
Mediana 1 0 0 0 0
Máximo 1 1 1 1 1
Mínimo 0 0 0 0 0

Desvio Padrão 0.489982 0.489309 0.448083 0.446312 0.450957
Soma 2035 1346 943 931 963

Centro de 
Tecnologia

Observações 3392 3392 3392 3392 3392
Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da CCV.

Cabe registrar que pelo fato de todas as variáveis serem dicotômicas, então a 

linha referente à soma indica o número de candidatos em cada área que vieram da 

escola privada, que fizeram o vestibular uma ou mais vezes, que trabalham, e que têm 

pais com ensino superior completo. Na tabela abaixo serão apresentadas as 

estatísticas descritivas referentes aos candidatos que fazem parte da amostra do 

multinomial ordenado.

Vale ressaltar, que apesar do crescimento significativo da concorrência nos 

vestibulares realizados pela UFC, optou-se por se omitir esta variável nos modelos 

aqui utilizados. O gráfico a seguir mostra a relação entre a média das notas nas áreas 

de concentração do vestibular da UFC e a concorrência de cada área no vestibular de 

2004 da mesma instituição.

Gráfico 3.1.3: Relação entre a Média e a Concorrência nas Área de Concentração do 
Vestibular da UFC.
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Fonte: Elaboração Própria a partir dos Dados da CCV.

Pelo gráfico acima, percebe-se que a concorrência (número de candidatos 

inscritos por vagas) de uma determinada área não apresenta uma relação com a 
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média das notas da referida área. Em outras palavras, o que o gráfico acima relata, é 

que o fato de uma determinada área ser mais concorrida, ou não, não gera impacto no 

desempenho dos candidatos pertencentes à referida área. 

Tabela 3.1.3: Estatísticas Descritivas das Variáveis Explicativas no Modelo Probit 

Ordenado.

Estatísticas
Ensino 
Médio

Número 
de Vezes

Trabalho
Instrução 

do Pai
Instrução 
da Mãe

Média 0.550227 0.404451 0.267955 0.223502 0.240113
Mediana 1 0 0 0 0
Máximo 1 1 1 1 1
Mínimo 0 0 0 0 0

Desvio Padrão 0.497477 0.490792 0.4429 0.416598 0.427157

Soma 20869 15340 10163 8477 9107
Observações 37928 37928 37928 37928 37928

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da CCV.

Em relação à variável dependente, esta assumirá um comportamento no 

modelo probit e outro no probit ordenado. Na próxima seção será feita uma 

abordagem dos dois modelos que serão utilizados neste trabalho, bem como das suas 

respectivas variáveis dependentes.

3.2 – Modelos Econométricos

Hanushek (1986) relata que as pesquisas econômicas de natureza empírica 

em escolaridade devem começar com um modelo conceitual do processo educacional. 

Segundo o autor, um ponto de partida natural são os modelos econômicos da teoria de

produção e comportamento da firma. Seguindo Hanushek (1986), outros autores se 

utilizaram do que ficou conhecido como “função de produção educacional”, sendo esta 

geralmente função dos insumos cumulativos dos alunos, das famílias, escolas e 

professores. A especificação econométrica dessa função pode ser representada da 

seguinte maneira (ARRAES; COSTA, 2006),





5

1
0

j
iijji XY 
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onde Y denota o desempenho dos alunos, que é função de variáveis explicativas, tais 

como, características pessoais do aluno (X1), como raça e gênero; características de 

suas famílias (X2), como rendas e escolaridade; características de seus colegas na 

escola (X3), como o status sócio-econômico e cultural; características dos professores 

(X4), como escolaridade, salários e experiência; outras características escolares (X5); e 

características que não podem ser observadas (μi).  

A partir da equação acima, ter-se-á embasamento teórico para se processar 

inferências estatísticas com a finalidade de se avaliar o efeito que as mudanças 

ocorridas nas variáveis socioeconômicas escolhidas para o presente estudo 

provocarão no desempenho dos candidatos do vestibular da UFC. Para se alcançar 

esta finalidade será adotada a abordagem dos modelos de escolha discreta, onde 

primeiramente será utilizado o modelo dicotômico em cada área de concentração do 

referido vestibular. Nessa primeira modelagem, o desempenho dos candidatos seguirá 

o comportamento dicotômico assumindo apenas os valores zero ou 1. Na segunda 

modelagem será utilizado o modelo multivariado ordenado, tomando como amostra os 

candidatos que foram aprovados para a segunda fase deste exame de vestibular. 

Nesse caso, o desempenho dos candidatos além de seguir um ordenamento natural, 

será do tipo tricotômico, assumindo os valores zero, 1 ou 2.  

3.2.1 – Modelo Dicotômico 

Para explicar o comportamento de uma variável dependente dicotômica, é 

preciso fazer uso de uma função densidade acumulada escolhida apropriadamente 

(GUJARATI, 2000).

dxxf
x

 
)(

 No presente trabalho será feita a escolha pelo modelo Probit, pelo fato de este 

fazer uso de uma função densidade acumulada que possui uma distribuição normal 

padrão, podendo ser representada da seguinte forma.

dxxx
x
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O modelo Probit, pode ser desenvolvido através do uso de uma variável não 

observada, comumente chamada de variável latente assumida possuir uma certa 



26

distribuição de probabilidade (DAVIDSON; MACKINNON, 2004). Seja 
o
iy a variável 

latente, tem-se que,

ii
o
i uXy  ´

Onde iu segue uma distribuição N~(0,1). O sinal da variável latente não 

observada 
o
iy , determinará o valor que a variável binária observada iy  assumirá, ou 

seja, se a variável latente for positiva, a variável binária iy  assume o valor 1, já se a 

variável latente for negativa, a variável binária assumirá o valor zero. Desse modo, 

torna-se possível computar a probabilidade de que iy  assuma o valor 1, e esta 

probabilidade será representada da seguinte maneira,

)0Pr()0Pr()1Pr(  ii
o
ii uXyy 

                                            
)()Pr()Pr(  iiiii XXuXu 

Percebe-se com a formulação acima, que a probabilidade de que a variável 

binária observada iy  assuma o valor 1 é medida pela área da curva normal padrão. 

Para a finalidade deste trabalho, a variável observada assumirá o valor 1, se a nota do 

candidato ( inota ) for maior que a média das notas da área a qual ele pertença, 

conseqüentemente, se sua nota for menor ou igual a média das notas da sua referida 

área, a variável observada assumirá o valor zero. A tabela abaixo descreverá o 

comportamento da variável dependente em cada área de concentração do vestibular 

da UFC.

Nos dois modelos que serão desenvolvidos neste trabalho, a variável 
o
iy

representará a nota obtida pelo aluno na primeira fase do vestibular da UFC. De 

acordo com o manual do vestibulando, a nota de um candidato na primeira fase do 

referido exame é obtida da seguinte maneira,

Nota do Aluno i Y
X

notai 





 120

63
)(
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onde X é o número de acertos na prova de conhecimentos gerais do Exame Nacional 

do Ensino Médio (ENEM), e Y é o número de acertos nas provas da primeira fase do 

vestibular da UFC. Como o ENEM tem um total de 63 questões e a primeira fase do 

vestibular um total de 120 questões, a nota máxima que um candidato pode atingir é 

240. 

Tabela 3.2.1: Descrição da Variável Dependente no Modelo Probit.

Áreas de Concentração Descrição da Variável Dependente

Agrárias (A)








1667,1120

1667,1121

i

i
iA notaase

notaase
Y

Ciências (C)








824,1000

824,1001

i

i
iC notaase

notaase
Y

Direito (D)








2381,1160

2381,1161

i

i
iD notaase

notaase
Y

Educação (E)








6667,1120

6667,1121

i

i
iE notaase

notaase
Y

FEAACS (F)








0297,1220

0297,1221

i

i
iF notaase

notaase
Y

Humanidades (H)








3292,1260

3292,1261

i

i
iH notaase

notaase
Y

Medicina (M)








9206,1820

9206,1821

i

i
iM notaase

notaase
Y

Odontologia, Farmácia e        
Enfermagem (O) 








3195,1470

3195,1471

i

i
iO notaase

notaase
Y

Tecnologia (T)








4694,1390

4694,1391

i

i
iT notaase

notaase
Y

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da CCV.
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Percebe-se pela tabela acima, que o vestibular da UFC é constituído de nove 

áreas de concentração, as quais abrigam os cursos de acordo com as suas 

especificações. Tomando em consideração qualquer uma das nove áreas listadas 

acima, a forma matricial do modelo Probit para uma dada área será,

uxy  

Onde y é um vetor coluna das notas dos alunos da referida área, x é a matriz 

de variáveis explicativas, β é um vetor coluna de parâmetros e ε é um vetor coluna dos 

erros.

Tomando qualquer área de concentração, a equação de regressão para um 

dos candidatos em questão será,

i
i

iii uxy 


5

1



Portanto, neste trabalho haverá nove equações de regressão semelhantes a 

esta, correspondentes às respectivas áreas de concentração já mencionadas 

anteriormente.

A estimação de modelos de escolha discreta binária, como é o caso do modelo 

Probit, é feita através do método de máxima verossimilhança. Uma particularidade da 

função verossimilhança para modelos de escolha discreta, é que esta função 

verossimilhança não pode ser definida como uma função densidade conjunta, como 

ocorre em modelos com variáveis dependentes continuamente distribuídas 

(DAVIDSON; MACKINNON, 2004). Portanto, quando a variável dependente assume 

somente valores discretos a função verossimilhança para estes valores será definida 

como a probabilidade de realização destes valores (DAVIDSON; MACKINNON, 2004). 

Exemplificando o que foi dito, suponha que para uma dada observação i, a variável 

dependente iy  seja igual a 1, então a verossimilhança para esta observação é a 

probabilidade de iy  ser igual a 1. O logaritmo desta probabilidade é então a 

contribuição da observação i para a log-verossimilhança.
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Como já foi dito anteriormente, a probabilidade de iy  ser igual a 1 é )´( ixF  , 

onde ix é um ponto de escolha no vetor de cada uma das variáveis explicativas, ou 

seja, esta probabilidade será igual a função densidade acumulada. Logo a contribuição 

de iy  ser igual a 1 para a função log-verossimilhança será dada por )( ixF , uma 

vez que,

)´()1(Pr0).0(Pr1).1(Pr)/( xFyobyobyobxyE iiii 

Similarmente, )(1)0(Pr ii xFyob  . Seja y um vetor de dimensão n, a 

função log-verossimilhança para y pode ser extraída da densidade conjunta, ou seja:


















 


n

i
i

n

i
i XFXFL
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i
ii XFXFL
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)(1ln()(lnln 

Onde assume-se, que da amostra de tamano n, hajam n´ observações de 

sucessos ( iy  = 1). Uma vez otimizada obtém-se )´( ixF  .

A hipótese sobre iy , que medirá o desempenho do candidato no vestibular, é 

dada por: 






contrário.caso0,

inscrito.estáiqualnaáreadamédiaaquemaior for notaase1,
yi

Neste modelo, os efeitos marginais dos regressores nas probabilidades não 

serão dados diretamente pelos coeficientes das variáveis explicativas, então para 

Prob(y = 1) e Prob(y = 0) os efeitos marginais de mudanças nas variáveis explicativas 

serão dados por,

 )(
)1(Pr ´xf

x

yob
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 )(
)0(Pr ´Xf

x

yob





Percebe-se pelas formulações acima que majorando-se o valor de um dos 

regressores, a Prob(y = 0) aumenta se o sinal do coeficiente da variável majorada for 

negativo e esta probabilidade declina se tal coeficiente for positivo. Para a Prob(y = 1) 

o raciocínio é análogo ao da Prob(y = 0).

3.2.2 – Modelo Probit Ordenado

Do mesmo modo que o modelo Probit que foi apresentado na seção anterior, o 

Probit Ordenado também poderá ser desenvolvido através de um modelo de variável 

latente, só que neste modelo a variável dependente poderá assumir um número 

ilimitado de valores. Assumindo que a variável dependente possa assumir apenas três 

valores, a relação entre a variável dependente observada e a variável latente será 

descrita da seguinte maneira, 

0iy  se 1
o
iy

1iy  se 21   o
iy

2iy  se 2
o
iy

Os limites entre os três casos são denominados de parâmetros Threshold, os 

quais geralmente devem ser estimados (DAVIDSON; MACKINNON, 2004).

Assim como na representação feita acima, a variável dependente discreta que 

será estudada neste trabalho também apresentará três valores. A tabela abaixo 

descreverá o comportamento da variável dependente policotômica no referido modelo,

Tabela 3.3.1: Descrição da Variável Dependente no Modelo Probit Ordenado.

Variável Dependente Descrição da Variável Dependente

0 se 80inota

1 se 16080  inota
Variável Dependente Discreta 

Policotômica

2 se 160inota

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da CCV.
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Pela tabela acima, percebe-se que os parâmetros Thresholds do modelo em 

questão são 80 e 160, como a nota máxima é 240, então percebe-se que 

apresentarão 0,1 e 2 como variável dependente, aqueles candidatos que conseguiram 

no máximo um terço da nota, entre um terço e até dois terços e acima de dois terços 

respectivamente.

Neste modelo, assim como no modelo binário, também será possível calcular 

as probabilidade de que a variável dependente assuma um dos valores, a diferença é 

que neste modelo as probabilidade dependerão também dos parâmetros Thresholds. 

A probabilidade de que 0iy , que também será medida pela área da curva normal 

padrão, será dada pelas fórmulas abaixo.

)(Pr)(Pr)0(Pr 11   ii
o
ii uXobyobyob

                    )()(Pr 11  iii XXuob 

Do mesmo modo, a probabilidade de que 2iy  será dada por,

            )(Pr)(Pr)2(Pr 22   ii
o
ii uXobyobyob

        )()(Pr 22   iii XXuob

E finalmente, a probabilidade de que 1iy  será dada por,

             )0(Pr)2(Pr1)1(Pr  iii yobyobyob

                                   )()(1 12  ii XX 

                                   )()( 12  ii XX 

Conhecidas as três probabilidades desenvolvidas acima, pode-se então derivar 

a função log-verossimilhança que será utilizada na estimação dos coeficientes do 

probit ordenado. A função log-verossimilhança para este modelo será representada 

por,

  
 0 2

1121 ))(ln())(ln(),,(ln
i iy

n

y
ii XXL 
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1

12 ))()(ln(
iy

ii XX 

Assim como no modelo binário apresentado na seção anterior, no modelo 

probit ordenado, os efeitos marginais dos regressores nas probabilidades não são 

iguais aos coeficientes, então para as três probabilidades que foram descritas acima, o 

efeito marginal de mudanças nos regressores será dado por (GREENE, 2000),

 )(
)0(Pr ´X

x

yob





  )()´(
)1(Pr ´

1
´ XX

x

yob





 )(
)2(Pr ´

2 X
x

yob





Percebe-se pelas formulações acima que majorando-se o valor de uma dos 

regressores, a Prob(y = 0) aumenta se o sinal do coeficiente da variável majorada for 

negativo e esta probabilidade declina se tal coeficiente for positivo. Para a Prob(y = 2) 

o raciocínio é análogo ao da Prob(y = 0). O problema surge para a Prob(y = 1), pois 

não se sabe qual das duas densidades acima é maior, mas como os efeitos marginais 

somam zero, sabendo dos dois extremos, conseqüentemente encontra-se o do campo 

intermediário (GREENE, 2000). 

Na próxima seção, serão apresentados os resultados das estimações dos dois 

modelos que foram descritos neste capítulo.
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4. Resultados

Neste capitulo serão apresentados os resultados dos dois modelos relatados 

no capítulo anterior. Primeiramente serão apresentados os resultados do modelo 

Probit. Logo em seguida serão descritos os resultados do Probit Ordenado.

4.1 – Resultados do Modelo Probit 

As tabelas abaixo fornecem os resultados das estimações do modelo probit 

realizadas nas nove áreas de concentração do vestibular da UFC.

Tabela 4.1.1: Estimação por Máxima Verossimilhança do Modelo Probit para a Área 
de Agrárias.

Variáveis Coeficientes Erro Padrão Estatítica z Valor P
C -0.925450 0.040372 -22.92313 0.0000

ENS_MEDIO 0.468964 0.045618 10.28024 0.0000
N_VEZES 0.561056 0.042049 13.34284 0.0000

TRABALHO -0.141386 0.050562 -2.796305 0.0052
INST_PAI 0.190824 0.060816 3.137713 0.0017
INST_MAE 0.204144 0.057855 3.528514 0.0004

Log Verossimilhança -2487.559
Razão de Verossimilhança (5 gl) 457.8296
Valor P 0.000000
Obs com Dep=0 2635 Total de Observações 4143
Obs com Dep=1 1508

Fonte: Estimação feita a partir dos dados da CCV.

Tabela 4.1.2: Estimação por Máxima Verossimilhança do Modelo Probit para a Área 
de Ciências.

Variáveis Coeficientes Erro Padrão Estatística z Valor P
C -0.126298 0.032749 -3.856599 0.0001

ENS_MEDIO 0.520174 0.043226 12.03374 0.0000
N_VEZES 0.505164 0.041022 12.31452 0.0000

TRABALHO -0.097723 0.043938 -2.224090 0.0261
INST_PAI 0.178680 0.065516 2.727256 0.0064
INST_MAE 0.332421 0.066331 5.011512 0.0000

Log Verossimilhança -2785.972
Razão de Verossimilhança (5 gl) 513.3042
Valor P 0.000000
Obs com Dep=0 1701   Total de observações 4626
Obs com Dep=1 2925

Fonte: Estimação feita a partir dos dados da CCV.
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Tabela 4.1.3: Estimação por Máxima Verossimilhança do Modelo Probit para a Área 
de Direito.

Variáveis Coeficientes Erro Padrão Estatística z Valor P
C -1.619431 0.070957 -22.82281 0.0000

ENS_MEDIO 0.426094 0.070221 6.067859 0.0000
N_VEZES 0.561898 0.055091 10.19944 0.0000

TRABALHO -0.199217 0.072219 -2.758524 0.0058
INST_PAI 0.398878 0.061424 6.493905 0.0000
INST_MAE 0.274941 0.061602 4.463172 0.0000

Log Verossimilhança -1485.127
Razão de Verossimilhança (5 gl) 341.1996
Valor P 0.000000
Obs com Dep=0 2589   Total de observações 3259
Obs com Dep=1 670

Fonte: Estimação feita a partir dos dados da CCV.

Tabela 4.1.4: Estimação por Máxima Verossimilhança do Modelo Probit para a Área 
de Educação.

Variáveis Coeficientes Erro Padrão Estatística z Valor P
C -1.105584 0.050295 -21.98194 0.0000

ENS_MEDIO 0.580685 0.062260 9.326752 0.0000
N_VEZES 0.618544 0.058757 10.52707 0.0000

TRABALHO -0.090751 0.063306 -1.433527 0.1517
INST_PAI 0.088411 0.095566 0.925126 0.3549
INST_MAE 0.196663 0.088857 2.213254 0.0269

Log Verossimilhança -1315.294
Razão de Verossimilhança (5 gl) 296.3752
Valor P 0.000000
Obs com Dep=0 1809   Total de observações 2492
Obs com Dep=1 683

Fonte: Estimação feita a partir dos dados da CCV.

Tabela 4.1.5: Estimação por Máxima Verossimilhança do Modelo Probit para a Área 
da Faculdade de Economia, Administração, Atuária, Contabilidade e Secretariado.

Variáveis Coeficientes Erro Padrão Estatística z Valor P
C -0.932846 0.037319 -24.99646 0.0000

ENS_MEDIO 0.515136 0.041918 12.28901 0.0000
N_VEZES 0.600839 0.039041 15.39011 0.0000

TRABALHO -0.093031 0.041447 -2.244582 0.0248
INST_PAI 0.160797 0.057966 2.773984 0.0055
INST_MAE 0.164016 0.057294 2.862712 0.0042

Log Verossimilhança -2939.008
Razão de Verossimilhança (5 gl) 580.7432
Valor P 0.000000
Obs com Dep=0 3215 Total de observações 4972
Obs com Dep=1 1757

Fonte: Estimação feita a partir dos dados da CCV.
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Tabela 4.1.6: Estimação por Máxima Verossimilhança do Modelo Probit para a Área 
de Humanidades.

Variáveis Coeficientes Erro Padrão Estatística z Valor P
C -1.221682 0.031002 -39.40665 0.0000

ENS_MEDIO 0.631549 0.036054 17.51665 0.0000
N_VEZES 0.500060 0.033746 14.81831 0.0000

TRABALHO -0.154250 0.039555 -3.899594 0.0001
INST_PAI 0.280745 0.047042 5.968012 0.0000
INST_MAE 0.277458 0.045529 6.094053 0.0000

Log Verossimilhança -3888.631
Razão de Verossimilhança (5 gl) 1019.020
Valor P 0.000000
Obs com Dep=0 5555      Total obs 7579
Obs com Dep=1 2024

Fonte: Estimação feita a partir dos dados da CCV.

Tabela 4.1.7: Estimação por Máxima Verossimilhança do Modelo Probit para a Área 
de Medicina.

Variáveis Coeficientes Erro Padrão Estatística z Valor P
C -1.692614 0.082487 -20.51967 0.0000

ENS_MEDIO 0.553364 0.082041 6.744938 0.0000
N_VEZES 0.804121 0.049580 16.21881 0.0000

TRABALHO -0.311838 0.094119 -3.313246 0.0009
INST_PAI 0.189766 0.054658 3.471892 0.0005
INST_MAE 0.158575 0.055026 2.881822 0.0040

Log Verossimilhança -1834.197
Razão de Verossimilhança (5 gl) 479.9689
Valor P 0.000000
Obs com Dep=0 2536 Total de observações 3511
Obs com Dep=1 975

Fonte: Estimação feita a partir dos dados da CCV

Tabela 4.1.8: Estimação por Máxima Verossimilhança do Modelo Probit para a Área 
da Faculdade de Odontologia, Farmácia e Enfermagem.

Variáveis Coeficientes Erro Padrão Estatística z Valor P
C -1.603692 0.058586 -27.37324 0.0000

ENS_MEDIO 0.615191 0.061932 9.933404 0.0000
N_VEZES 0.744617 0.047558 15.65699 0.0000

TRABALHO -0.349213 0.077208 -4.523024 0.0000
INST_PAI 0.254424 0.056032 4.540705 0.0000
INST_MAE 0.263553 0.054682 4.819746 0.0000

Log Verossimilhança -1862.518
Razão de Verossimilhança (5 gl) 653.6324
Valor P 0.000000
Obs com Dep=0 2996 Total de observações 3954
Obs com Dep=1 958

Fonte: Estimação feita a partir dos dados da CCV.
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Tabela 4.1.9: Estimação por Máxima Verossimilhança do Modelo Probit para a Área 
de Tecnologia.

Variáveis Coeficientes Erro Padrão Estatística z Valor P
C -0.769560 0.046955 -16.38948 0.0000

ENS_MEDIO 0.362950 0.053134 6.830876 0.0000
N_VEZES 0.322172 0.046983 6.857212 0.0000

TRABALHO -0.190382 0.055136 -3.452969 0.0006
INST_PAI 0.304342 0.056989 5.340368 0.0000
INST_MAE 0.334818 0.056520 5.923840 0.0000

Log Verossimilhança -2097.100
Razão de Verossimilhança (5 gl) 348.0157
Valor P 0.000000
Obs com Dep=0 2063 Total de observações 3392
Obs com Dep=1 1329

Fonte: Estimação feita a partir dos dados da CCV.

Analisando-se as tabelas acima, percebe-se que todos os modelos mostraram-

se globalmente significativos, sendo isso comprovado pela razão de verossimilhança  

que apresentou valores bastante elevados nos nove modelos estimados, significando 

que pode-se rejeitar a hipótese nula de que todos os coeficientes são nulos, mesmo 

ao nível de significância de 1%.

Em relação às variáveis explicativas, percebe-se que estas apresentaram 

comportamento idêntico em oito dos nove modelos estimados, sendo que a exceção 

foi o quarto modelo, cuja variável dependente é representada pela faculdade de 

educação, pois neste modelo, as variáveis trabalho e nível de instrução dos pais 

mostraram-se estatisticamente insignificantes. No restante dos modelos, todas as 

variáveis são significantes, sendo que algumas delas são até mesmo ao nível de 1%. 

Além disso, os coeficientes das cinco variáveis explicativas apresentaram o mesmo 

sinal em todos os modelos, portanto o sentido do impacto de uma variável é o mesmo, 

independentemente da variável dependente a qual ela se propõe a explicar.

Como no modelo Probit o sinal do coeficiente indica o sentido do impacto que a 

variável explicativa gera para a variável dependente, percebe-se que a única variável 

que apresenta impactos negativos, é a variável trabalho, pois o coeficiente desta 

apresenta sinal negativo em todas as regressões, já as demais variáveis apresentam 

impactos positivos, pois os coeficientes destas apresentam sinais positivos. Como 

neste trabalho, todas as variáveis dependentes são dummies dicotômicas, ou seja, só 

apresentam os valores 0 ou 1, então tem-se que, comparando dois indivíduos 

idênticos em tudo, exceto que um indivíduo apresenta valor zero para a variável 

trabalho e o outro apresenta o valor 1, então o segundo apresentará uma menor 
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probabilidade de obter um rendimento superior ao rendimento médio, independente da 

área na qual esses dois indivíduos se encontrem. Para o restante das variáveis, o 

raciocínio é feito de maneira análoga. A tabela a seguir apresentará alguns cenários, 

onde em cada um deles será alterado apenas o valor de uma das variáveis.

Tabela 4.1.1: Evolução das Probabilidades.

Área
Ensino 
Médio

Nº de 
Vezes

Trabalho
Instrução 

do Pai
Instrução 
da Mãe

Probabilidades

0 0 0 0 0 0.177366
0 0 1 0 0 0.143023
0 1 0 0 0 0.357782
0 0 0 1 0 0.231283
0 0 0 0 1 0.235360
1 0 0 0 0 0.324020
1 0 0 1 0 0.395250
1 0 0 0 1 0.400388

Centro de 
Ciências 
Agrárias

1 0 0 1 1 0.475473
0 0 0 0 0 0.449748
0 0 1 0 0 0.411370
0 1 0 0 0 0.647606
0 0 0 1 0 0.520888
0 0 0 0 1 0.581652
1 0 0 0 0 0.653164
1 0 0 1 0 0.716527
1 0 0 0 1 0.766171

Centro de 
Ciências

1 0 0 1 1 0.817261
0 0 0 0 0 0.052677
0 0 1 0 0 0.034483
0 1 0 0 0 0.145134
0 0 0 1 0 0.111128
0 0 0 0 1 0.089395
1 0 0 0 0 0.116369
1 0 0 1 0 0.213464
1 0 0 0 1 0.179206

Faculdade de 
Direito

1 0 0 1 1 0.301700
0 0 0 0 0 0.134453
0 0 1 0 0 0.115783
0 1 0 0 0 0.313115
0 0 0 1 0 0.154536
0 0 0 0 1 0.181696
1 0 0 0 0 0.299827
1 0 0 1 0 0.331241
1 0 0 0 1 0.371367

Faculdade de 
Educação

1 0 0 1 1 0.405233
0 0 0 0 0 0.175450
0 0 1 0 0 0.152475
0 1 0 0 0 0.369942
0 0 0 1 0 0.220043

Faculdade de 
Economia, 

Administração, 
Atuária, 

Contabilidade 0 0 0 0 1 0.220997
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1 0 0 0 0 0.338080
1 0 0 1 0 0.398623
1 0 0 0 1 0.399866

e Secretariado

1 0 0 1 1 0.462993
0 0 0 0 0 0.110914
0 0 1 0 0 0.084421
0 1 0 0 0 0.235263
0 0 0 1 0 0.173369
1 0 0 0 0 0.277551
1 0 0 0 0 0.277551
1 0 0 1 0 0.378513
1 0 0 0 1 0.377264

Centro de 
Humanidades

1 0 0 1 1 0.487264
0 0 0 0 0 0.045264
0 0 1 0 0 0.022511
0 1 0 0 0 0.187138
0 0 0 1 0 0.066439
0 0 0 0 1 0.062510
1 0 0 0 0 0.127299
1 0 0 1 0 0.171187
1 0 0 0 1 0.163377

Faculdade de 
Medicina

1 0 0 1 1 0.214498
0 0 0 0 0 0.054391
0 0 1 0 0 0.025415
0 1 0 0 0 0.19515
0 0 0 1 0 0.088625
0 0 0 0 1 0.0901
1 0 0 0 0 0.161454
1 0 0 1 0 0.231451
1 0 0 0 1 0.234242

Faculdade de 
Farmácia, 

Odontologia e 
Enfermagem

1 0 0 1 1 0.31899
0 0 0 0 0 0.220781
0 0 1 0 0 0.168542
0 1 0 0 0 0.327298
0 0 0 1 0 0.320888
0 0 0 0 1 0.331875
1 0 0 0 0 0.342147
1 0 0 1 0 0.459272
1 0 0 0 1 0.471384

Centro de 
Tecnologia

1 0 0 1 1 0.591944
Fonte: Elaboração própria a partir da estimação dos dados da CCV.

Percebe-se pela tabela acima, que ao trocar-se o valor zero pelo valor 1 a 

probabilidade do candidato obter uma nota acima da nota média da sua referida área 

aumenta, exceto para a variável trabalho, pois como já foi relatado, esta variável reduz 

tal probabilidade a medida que os valores da variável explicativa aumentam. Como 

todas as variáveis explicativas são dicotômicas, o simples fato de se alterar o valor de 

qualquer uma destas variáveis, coeteris paribus, retrata a elasticidade da variável 

dependente em relação à variável explicativa que foi alterada.
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Analisando-se com mais detalhe a tabela acima, pode-se constatar que as 

áreas de medicina, direito e odontologia apresentam respectivamente as menores 

probabilidades dentre todas as áreas, indicando que as características

socioeconômicas aqui analisadas apresentam uma menor participação no 

desempenho de um candidato e que características que não foram analisadas, tais 

como, horas de estudo, capacidade de aprendizagem, dentre outras respondem pela 

maior participação no desempenho de um candidato que escolhe uma destas três 

áreas. De maneira análoga, pode-se constatar que nas áreas de ciências e tecnologia, 

as variáveis utilizadas apresentam um forte impacto no desempenho dos candidatos.

Em relação às variáveis explicativas, percebe-se que a magnitude do efeito 

marginal que estas exercem na probabilidade de obter sucesso em uma determinada 

área varia de área para área, indicando que o fato de um candidato possuir uma 

determinada característica, pode ter uma forte influência no seu desempenho em 

algumas áreas, mas pode apresentar uma fraca influência em outras áreas.

Com a análise dos resultados, nota-se que existe um componente particular de 

cada área que influencia no desempenho dos candidatos. Pelo gráfico 3.1.1, pode-se 

concluir que esse componente não é a concorrência, visto que, verificou-se que esta 

variável não apresenta relação com o desempenho dos candidatos.

4.2 – Resultados do Modelo Probit Ordenado

A tabela abaixo fornece os resultados da estimação do modelo probit 

ordenado.

Tabela 4.2.1: Resultados da Estimativa por Máxima Verossimilhança.

Variáveis Coeficientes Erro Padrão Estatística Z Valor P
ENSINO_MEDIO 0.390271 0.030765 12.68540 0.0000

N_VEZES 0.066614 0.025861 2.575844 0.0100
TRABALHO -0.304980 0.032709 -9.323931 0.0000
INST_PAI 0.489953 0.030899 15.85647 0.0000
INST_MAE 0.460291 0.030658 15.01392 0.0000

Pontos Limites
Limite_1:C(6) -2.266366 0.051183 -44.27954 0.0000
Limite_2:C(7) 0.988189 0.031327 31.54443 0.0000

Log Verossimilhança -6631.918
Razão de Verossimilhança (5 gl) 1751.317
Valor P 0.000000

Fonte: Estimação feita a partir dos dados da CCV.
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Percebe-se pela tabela acima que o modelo mostrou-se globalmente 

significativo, sendo isso comprovado pela razão de verossimilhança que apresentou 

um valor bastante elevado, isso significa que pode-se rejeitar a hipótese nula de que 

todos os coeficientes são nulos, mesmo ao nível de significância de 1%.

Como foi dito no capitulo anterior, tem-se que, majorando-se a variável 

trabalho, a probabilidade de que o candidato pertença ao grupo dos piores 

rendimentos aumenta. Já para as demais variáveis, tem-se que, aumentando-se 

qualquer uma delas, a probabilidade de o candidato pertencer a esse grupo diminui. 

Para o grupo dos melhores rendimentos tem-se exatamente o oposto, ou seja, uma 

majoração na variável trabalho reduz a probabilidade de o candidato pertencer a este 

grupo, e uma elevação em qualquer uma das demais variáveis aumenta esta 

probabilidade. A tabela abaixo descreverá as mudanças que as variações nas 

variáveis acarretarão nas probabilidades dos três grupos.

Tabela 4.2.2: Evolução das Probabilidades.

Grupos
Ensino 
Médio

Número 
de 

Vezes
Trabalho

Instrução 
do Pai

Instrução 
da Mãe

Probabilidades

0 0 0 0 0 0.011714
0 0 1 0 0 0.024917
0 1 0 0 0 0.009825
0 0 0 1 0 0.002923
0 0 0 0 1 0.003199
1 0 0 0 0 0.003946
1 0 0 1 0 0.000826
1 0 0 0 1 0.000914

y = 0

1 0 0 1 1 0.000155
0 0 0 0 0 0.826756
0 0 1 0 0 0.877107
0 1 0 0 0 0.8118
0 0 0 1 0 0.687919
0 0 0 0 1 0.698016
1 0 0 0 0 0.721107
1 0 0 1 0 0.542163
1 0 0 0 1 0.553819

y = 1

1 0 0 1 1 0.362142
0 0 0 0 0 0.16153
0 0 1 0 0 0.097976
0 1 0 0 0 0.178375
0 0 0 1 0 0.309159
0 0 0 0 1 0.298785
1 0 0 0 0 0.274947

y = 2

1 0 0 1 0 0.457011
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1 0 0 0 1 0.445267
1 0 0 1 1 0.637703

Fonte: Elaboração própria a partir da estimação dos dados da CCV.

Percebe-se então, que a tabela acima retrata fielmente o que foi comentado 

anteriormente, pois como todas as variáveis explicativas são dummies dicotômicas, a 

mudança nas probabilidades ocasionada pela mudança em qualquer um dos 

regressores já relata o efeito marginal que estas variáveis ocasionam às 

probabilidades.

Analisando-se os três grupos apresentados na tabela acima, percebe-se que 

as variáveis socioeconômicas que foram utilizadas neste trabalho apresentam um

maior impacto no grupo intermediário, ou seja, analisando-se as características 

socioeconômicas dos candidatos, pode-se dizer de início que a maior probabilidade é 

que eles pertençam ao grupo intermediário, exceto para o caso dos candidatos top de 

linha3, pois estes apresentam uma maior probabilidade de pertencer ao grupo de 

melhor desempenho.

Em relação às variáveis explicativas, constata-se que as variáveis ensino 

médio e nível de instrução do pai e da mãe apresentam os maiores impactos nas 

probabilidades dos candidatos pertencerem ao grupo de melhor desempenho.

                                           

3 Neste trabalho, usou-se a terminologia top de linha para aqueles candidatos que estudaram 
na escola privada, nunca fizeram o vestibular da UFC, não trabalham e possuem pai e mãe 
com nível superior.
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5. Conclusões

Das estimações dos modelos para se inferir sobre as chances de sucessos de 

candidatos ao vestibular da Universidade Federal do Ceará (UFC), pode-se concluir 

que as estimativas apresentaram-se bastante homogêneas entre os modelos 

alternativos propostos, indicando consistência para as conclusões deles extraídas. 

Pode-se concluir também que, apesar da metodologia distinta aqui empregada, os 

resultados obtidos foram compatíveis com os obtidos em outros trabalhos correlatos, 

comparando-se os efeitos de algumas variáveis comuns. Reconhece-se, todavia, que 

algumas variáveis afetas aos candidatos que poderiam contribuir para explicar seus 

rendimentos no concurso, tais como raça, renda familiar, e horas de estudo não se 

dispunham no banco de dados. Não obstante, as demais mostraram-se eficazes e 

com forte poder de explicação no fenômeno investigado, satisfazendo, assim, o 

objetivo da pesquisa.

Constatou-se que os rendimentos dos candidatos no vestibular que estudaram 

em escolas particulares são superiores aos daqueles que estudaram em escolas

públicas. Ou seja, a probabilidade de um candidato que estudou em escola particular

se situar entre os candidatos com melhores notas é maior do que a de um candidato 

que estudou na escola pública se situar no mesmo grupo. Embora este resultado seja 

esperado, pelo que se tem preconizado de há muito sobre o ensino de escolas 

públicas, ratifica-se a omissão de governos em prover educação com qualidade. 

Sobre o background familiar, comprovou-se que, no geral, há prevalência de 

efeitos positivos sobre rendimentos dos candidatos no concurso de vestibular, casos 

os pais detenham um curso superior, significando que, candidatos de pais com o 3º 

grau apresentam maior probabilidade de se situarem no grupo daqueles com maior 

nota. Essa conclusão se estende para aqueles candidatos que possuam apenas o pai 

ou a mãe com nível educacional superior. Ressalve-se que, em um dos modelos 

analisados, a titulação do pai apresentou um impacto levemente superior ao da 

titulação da mãe na probabilidade do candidato pertencer ao grupo de melhor 

desempenho no geral. Já na análise entre áreas, realizada em outro modelo, algumas 

áreas, como agrárias, ciências e educação mostraram que a titulação da mãe 

apresenta um maior impacto, ao passo que em áreas como direito e medicina, 

mostraram que a titulação do pai apresenta um maior impacto.
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O fato de um candidato trabalhar durante a sua vida escolar, afeta 

sobremaneira em sua chance de obter sucesso no vestibular, ou seja, pessoas que 

trabalham apresentam um rendimento pior e conseqüentemente maior será a 

probabilidade de candidatos que trabalham se situarem no grupo dos candidatos com 

as piores notas.

Em relação à repetência no concurso de vestibular, parece que a experiência 

dos anos anteriores proporciona um melhor rendimento aos candidatos, portanto 

pode-se concluir que, candidatos com maiores experiências neste exame de vestibular 

apresentam uma maior probabilidade de se situarem entre os candidatos com 

melhores notas.

Em relação às áreas presentes no vestibular da UFC, pode-se concluir que 

algumas delas apresentam um maior grau de dificuldade para se alcançar um bom 

desempenho. Candidatos que se inscreveram em áreas diferentes, e que apresentam 

as mesmas características, não apresentaram a mesma probabilidade de obter 

sucesso nas suas áreas de escolha e, em alguns casos, a discrepância nos resultados 

chega a ser significativa, como se constata ao comparar as áreas de medicina e 

tecnologia, por exemplo. 
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