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RESUMO 
 

 

Este trabalho analisa o desempenho do Curso de Auto-Suficiência Profissional 
(CASP) no ano de 2009, no seu papel de preparar profissionais diferenciados para o 
mercado de trabalho nos quesitos inserção no trabalho e aumento de renda. 
Análises de estatísticas descritivas combinadas a modelos de regressão múltipla e 
de variável dependente binária permitiram avaliar a eficácia deste programa e 
constatar que: i) participar do programa implica em um incremento, embora modesto, 
na renda do trabalho; ii) ao contrário do esperado em uma análise minceriana 
tradicional, os indivíduos não-brancos possuem uma maior probabilidade em 
conseguir emprego e iii) independente da raça, os indivíduos do sexo masculino 
tendem a sair mais rápido de uma situação de desemprego. Tais constatações 
condizem com as mudanças atuais do mercado de trabalho e com o grau de 
qualificação da mão-de-obra exigido no mercado de trabalho cearense.  
 
Palavras-Chave: Qualificação Profissional, Mercado de Trabalho, CASP 
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ABSTRACT 
 
 
This study analyzes the performance of the Course of Professional Self-Sufficiency 
(CASP) on 2009, in its role of preparing differentiated professionals for the job market 
in terms of inclusion and raising income. Statistics analysis combined with multiple 
regression and Binary Dependent Variable models are developed to determine the 
effectiveness of this program and verify: i) participate to the program implies in an 
increase, though modest, in labor income; ii) against the expectations of the 
traditional Mincerian analysis, non-white people have higher probability to be 
employed; iii) independent of race, male people have a tendency to get out of an 
unemployment situation. These results are in according to the current changes of 
labor market and with the level of qualification of labor demanded in the job market of 
Ceará. 
 
Keywords: Qualification; Job Market; CASP 
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1. INTRODUÇÃO 
 

 

O desafio de explicar os determinantes do crescimento de uma economia 

é sempre uma fonte de motivação para os pesquisadores da ciência econômica. 

Emprego e renda são assuntos amplamente investigados, pois atuam como molas 

propulsoras da distribuição de renda, e explicam a geração de riqueza e o produto 

de uma nação. Implicitamente, pesquisa-se o desemprego nas suas mais diversas 

facetas. Destaca-se o hiato existente entre as muitas vagas ofertadas e a falta de 

mão-de-obra qualificada para preenchê-las, bem como os prejuízos sociais 

causados pelo desemprego como o estacionamento da economia, o déficit da 

previdência social, a inadimplência e a criminalidade. 

 

O Brasil vive um paradoxo de ser uma das dez maiores economias do 

mundo e mesmo assim, apresentar indicadores sociais insatisfatórios. A 

desigualdade social por si só já representa um problema, além de desencadear 

outros problemas subseqüentes como o desemprego, queda na renda, falta de 

acesso à educação e à saúde. Esses problemas desencadeiam outras dificuldades 

criando um ciclo perigoso. 

 

A convergência dessas tendências fomenta a pesquisa da educação 

como um antídoto para as mazelas sociais de analfabetismo, desemprego, 

criminalidade, prevenção à exclusão social e dependência de programas sociais. 

 

Numa economia aberta e dinâmica faz-se necessário a renovação da 

pesquisa de uma forma perene, a fim de se acompanhar e até de se antecipar aos 

novos desafios impostos pela nova ordem econômica. A economia muda e a ciência 

interpreta essas mudanças para que ações sociais sejam sugeridas e implantadas 

para prover o bem-estar do cidadão.  

 

O presente trabalho de pesquisa propõe uma investigação do impacto da 

educação profissional no trabalho e na renda. Com esse objetivo, estuda-se o Curso 

de Auto-Suficiência Profissional (CASP) e compara-se o desempenho dos egressos 

do programa com o desempenho do cidadão comum pesquisado pela Pesquisa 
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Nacional de Análise de Domicílios (Pnad 2005) na região metropolitana de 

Fortaleza/CE.  

 

O trabalho de pesquisa divide-se em sete partes. A segunda parte, 

seguinte a esta introdução, dedica-se a demonstrar o que foi pesquisado na 

literatura existente. A terceira parte é dedicada à apresentação do Serviço de 

Recursos de Empregos (SRE) e do Curso de Auto-Suficiência Profissional (CASP), 

que é objeto de pesquisa deste trabalho. A quarta parte é onde a análise descritiva é 

explicada a partir dos dados observados. Na quinta parte há a metodologia utilizada 

na investigação do problema e na obtenção dos resultados. A sexta parte é 

dedicada à apresentação e discussão dos resultados. A sétima e última parte é, 

onde são explanadas as considerações finais e as sugestões para novas pesquisas 

que detalhem o problema investigado. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 
 

 

O trinômio qualificação profissional, trabalho e renda sempre despertou o 

interesse dos pesquisadores da Economia e de outras ciências também. A literatura 

referente à renda e capital humano é muito ampla e freqüentemente busca na 

educação e na qualificação profissional a explicação para o emprego e para a renda. 

Igualmente ampla é a fonte de dados para se investigar o crescimento econômico 

por meio da educação. Diversas instituições públicas e privadas disponibilizam suas 

estatísticas para serem submetidas às interpretações dos pesquisadores. Portanto, 

a grande diversidade de técnicas e métodos para tratamento dos dados estatísticos 

e a enorme gama de variáveis explicativas disponíveis, fomentam os mais diversos 

estudos em nível regional, nacional e mundial. 

 

Becker et alii (1990) investigam o crescimento dos investimentos em 

capital humano, fertilidade e crescimento econômico baseando-se nas abordagens 

do economista britânico Malthus, que desenvolveu a teoria segundo a qual o 

crescimento da população sempre tende a superar a produção de alimentos, o que 

tornaria necessário o controle de natalidade. Baseia-se também na teoria 

neoclássica, modelo introduzido por Solow em 1955, que estuda o progresso de um 

país em um longo período de tempo, utilizando como parâmetros de fonte de 

crescimento: o acúmulo de capital, o crescimento da força de trabalho e as 

alterações tecnológicas. Becker et alii (1990) encontram uma correlação negativa 

entre fertilidade e investimentos em capital humano, pois alta taxa de fertilidade 

desencoraja os investimentos em capital humano. Em contrapartida, altos recursos 

em capital humano diminuem a demanda por filhos, uma vez que a população mais 

desenvolvida economicamente é mais analítica em relação aos custos com saúde e 

educação que uma criança necessita. Estimulam discussões e análises das taxas de 

retorno em capital humano, admitindo-se que a fertilidade é endógena. Utilizam uma 

função de produção Cobb-Douglas para consumo medindo produtividade dos 

investimentos, fertilidade, atribuindo unidades de habilidades para as crianças e 

investimentos em capital humano por parte dos pais. O estudo encontrou taxas de 

retorno em educação e outros recursos de capital humano muito mais altas nos 

países desenvolvidos do que em países em desenvolvimento. O desenvolvimento de 
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novas tecnologias é gerado pela expansão da educação, e, paralelamente, o capital 

humano utiliza-se da educação e outras habilidades com mais intensidade que 

outros setores. 

 

Mankiw et alii (1992) também examinam o modelo de crescimento 

econômico de Solow para aferir se ele é consistente com a variação internacional do 

padrão de vida. O estudo de crescimento econômico foi baseado em um padrão 

neoclássico da função de produção, parametrizado exogenamente pelas taxas de 

poupança e o crescimento da população. A base de dados fornecida pela Real 

National Accounts foi elaborada por Summers e Heston em 1988 e utiliza como 

parâmetros: os rendimentos reais, consumo do governo, consumo privado, 

investimento e população.  O estudo abrangeu 60 países e analisou os 

determinantes do aumento do trabalho nas diferentes nações. Verificou-se que os 

países pobres apresentaram um maior crescimento do retorno dos investimentos em 

educação, o que não contraria a calibração citada no estudo de Becker et alii (1990), 

que verificam que os países desenvolvidos já possuem altas taxas de retorno em 

investimentos em capital humano, enquanto Mankiw et alii (1992) aferem que os 

países pobres apresentam um maior crescimento dos retornos em investimentos em 

capital humano. 

 

Para implantar o modelo, restringiu-se o foco do investimento em capital 

humano apenas à educação. Os autores constataram que a qualificação profissional 

é a principal responsável por grande parte das diferenças de produtividade entre os 

países.   

 

Segundo Souza (1999), os estudos sobre a escolaridade e seus efeitos 

no PIB (produto interno bruto) são de suma importância para que se possa entender 

os seus desdobramentos e as suas conseqüências no desenvolvimento econômico. 

Destaca que existe quase um consenso de que a força produtiva depende 

progressivamente da conjugação da tecnologia e ciência. Ilustra o quanto essa 

relação é estreita com a analogia de que a produção é uma engrenagem e o capital 

humano é o lubrificante, que deve ser suficiente em termos quantitativos e 

qualitativos. Defende a importância da escolaridade no crescimento econômico. 

Utiliza dados dos estados brasileiros relativos ao PIB, IBGE (instituto brasileiro de 
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geografia e estatística), Pnad (pesquisa nacional de amostras de domicílio), IPEA 

(instituto de pesquisa econômica aplicada), PEA (população economicamente ativa) 

e capital humano e ajusta algumas funções de produção relacionadas ao tema 

buscando a melhor alternativa para o seu entendimento. Recorre à econometria e 

realiza uma análise cross-section do PIB nos estados brasileiros e considera o 

produto como variável dependente; e parâmetro tecnológico, capital humano 

(escolaridade), capital físico e trabalho como variáveis explicativas. Importantes 

resultados são encontrados, entre os quais o do coeficiente estimado para 

elasticidade do trabalho que indica um aumento de 38% no PIB associado a cada 

ano adicional de escolaridade média na população economicamente ativa, o que 

indica que o produto potencial brasileiro possui, de fato, uma relação de longo prazo 

com a qualidade da força de trabalho do país. 

 

Segnini (2000) indaga se a relação entre educação, trabalho e 

desenvolvimento não se constitui muito mais em um processo de relação social 

(classe, gênero, etnia e geracional) do que em uma real exigência dos processos de 

produção de bens e serviços. Sua pesquisa foi baseada nos dados do Ministério do 

Trabalho dos anos de 1996 e 1997, e relatam o número de admitidos e de 

desligados na indústria, segmentados por grau de instrução. Em ambos os anos, o 

estudo aponta para um maior número de desligamentos do que de admissões entre 

os trabalhadores com superior completo e incompleto, enquanto as admissões são 

maiores que os desligamentos para os que possuem segundo grau completo ou 

incompleto.  O método utilizado foi um estudo estatístico envolvendo a correlação 

entre trabalho e escolaridade e um enfoque na escolaridade e desigualdade no 

mercado de trabalho. Os resultados apontam para a necessidade da escolaridade e 

qualificação profissional como condição para o desenvolvimento social, além de 

serem fundamentais como fim em si mesma para a cidadania crítica.  

 

Apesar de ser brilhante, o estudo de Segnini merece ser detalhado para 

responder às seguintes questões: será que os desligamentos dos trabalhadores com 

nível superior não se deve ao baixo nível dos requisitos nas funções industriais, 

sabidamente repetitivas e operacionais? Será que as atividades industriais são mais 

adequadas aos trabalhadores com ensino médio? Será que ocorre um desligamento 

voluntário por parte dos trabalhadores com nível superior, que utilizam o trabalho na 
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indústria para financiar seus estudos e depois migram para atividades profissionais 

mais técnicas e mais bem remuneradas? Haveria um desemprego voluntário e um 

êxodo desses profissionais recém-formados para atividades empreendedoras, como 

a abertura de novas empresas? Ou será que o ensino superior deixa tanto a desejar 

a ponto de não qualificar o trabalhador nem mesmo ao nível mínimo de manutenção 

do emprego que ele já possuía enquanto estudante? 

 

Segnini (2000) ainda cita os resultados revelados pelo Banco Mundial a 

respeito de detalhados estudos econométricos que indicam que as taxas de 

investimentos e os graus iniciais de instrução constituem robustos fatores de 

previsão de crescimento futuro. Se nada mais mudar, quanto mais instruídos forem 

os trabalhadores de um país, maiores serão suas possibilidades de absorver as 

tecnologias predominantes, e assim chegar a um crescimento rápido da produção. O 

desenvolvimento econômico oferece aos participantes do mercado de trabalho 

oportunidades novas e em rápida mudança. (Banco Mundial,1995:26-35).  

 

Netto Jr et alii (2003) investigam a necessidade de qualificação e 

capacitação por parte dos trabalhadores para que eles se mantenham atualizados e 

competitivos diante das mudanças ocorridas no plano tecnológico e gerencial. 

Investigam também se as altas taxas de desemprego podem ser um reflexo do hiato 

entre os avanços tecnológicos e a efetiva qualificação do trabalhador. 

 

O objeto de pesquisa é o Plano Estadual de Qualificação (PEQ), uma das 

armas do Governo Federal para atacar o problema da baixa capacitação 

profissional, implantado na Paraíba no ano de 2000, e o objetivo da pesquisa é 

verificar se o programa interfere na probabilidade dos trabalhadores submetidos ao 

PEQ estarem empregados ou não.  

 

A base de dados deste estudo foi o documento criado pela Sociedade de 

Promoção do Desenvolvimento Científico-Social (CIENAL), uma sociedade civil sem 

fins lucrativos ligada ao Centro de Ciências Sociais Aplicadas da Universidade 

Federal da Paraíba, intitulado Avaliação do Plano Estadual de Qualificação 2000, 

que visou avaliar o PEQ no estado da Paraíba. O questionário é de abordagem 

sócio-econômica, abrangendo renda, ocupação, tamanho da família e as impressões 
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do indivíduo com relação ao curso do PEQ. Dos 22.755 inscritos no programa, 2.140 

foram entrevistados e responderam ao questionário. 

 

Esses dados foram submetidos a um modelo econométrico probabilístico 

admitindo-se que o sucesso na busca por emprego seja representada por uma 

variável dummy (atribuindo-se 0 para o desempregado e 1 para o empregado), e 

utilizou-se um modelo logit. 

 

Os resultados apontam para a importância de cursos profissionalizantes 

como o PEQ, que aumentou as chances dos indivíduos estarem empregados, 

endossando a hipótese de que a maior qualificação profissional resulta 

necessariamente em maiores chances de o indivíduo obter e manter o emprego. 

 

Monte et alii (2005) comparam dois grupos em Salvador e Recife: o grupo 

formado pelos indivíduos que buscam a primeira ocupação e o segmento de 

desempregados que buscam o reemprego, e pesquisam sobre as suas chances de 

inserção ocupacional, assim como os fatores que afetam a duração do desemprego. 

A partir de dados da Pesquisa Mensal de Emprego do Brasil metropolitano anos 

2000 e 2001, utilizam modelos de regressão com variáveis dependentes binárias 

para apoiar a discussão sobre como as características dos indivíduos podem afetar 

a probabilidade de inserção ocupacional. Também estudam como estimar o tempo 

de permanência dos indivíduos no estado de desemprego. Elegem o modelo Logit 

bivariado no intuito de avaliar essas características pessoais que interferem nas 

chances de inserção ocupacional de um indivíduo. Admitem como variáveis 

explicativas: idade, gênero, condição na família (filho, chefe), escolaridade e 

ocupação.  

 

Os resultados revelam a existência de oportunidades diferenciadas na 

inserção ocupacional e na permanência no estado de desemprego. Essas diferenças 

indicam vantagens para os homens em relação às mulheres e para os que buscam a 

recolocação comparativamente aos que desejam a primeira oportunidade de 

emprego. Níveis de escolaridade mais elevados geram uma maior permanência no 

estado de desemprego, apesar de ser fator fundamental no acesso a empregos 

qualitativamente melhores no setor formal da economia. Tais resultados ratificam o 
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estudo de Segnini (2000), já citado neste trabalho. Este paradoxo é explicado pela 

expectativa de um maior salário por parte de quem possui educação profissional, 

pela posse de um salário de reserva, o que o possibilita de permanecer no 

desemprego voluntário e pela menor adesão às vagas mais freqüentes, que são 

caracterizadas por menor remuneração, maior rotatividade e ausência de benefícios 

trabalhistas. Portanto, não significa dizer que os indivíduos mais escolarizados 

possuem menor chance de alcançarem o emprego. 

 

Krugman e Obstfeld (2007) analisam a diferença entre o trabalho 

qualificado versus o trabalho não-qualificado, e a conseqüente geração de 

desigualdades em alto grau na economia americana. O padrão de comércio dos 

Estados Unidos comparado ao restante do mundo, geralmente é abundantemente 

dotado de trabalho bem qualificado e escasso em trabalho não-qualificado. Isso 

significa que o comércio internacional tende a piorar a situação dos trabalhadores 

norte-americanos com baixa qualificação, não apenas temporariamente, mas de 

maneira permanente. Os autores também explicam que o crescimento alcançado 

pelas EAADs (Economias Asiáticas de Alto Desempenho) de até 10% ao ano, 

conhecido como o Milagre Asiático, deve-se à formação de mão-de-obra pela 

educação: quase todas têm dado grandes passos no campo do ensino público. 

Diversas estimativas recentes sugerem que a combinação de altas taxas de 

investimento com níveis de instrução em rápido crescimento explica em grande 

parte, ou talvez no todo, o rápido crescimento econômico no Leste da Ásia. Nunca 

na história tantas pessoas têm visto seu padrão de vida se elevar tão rapidamente. 

 

Sávio et alii (2007) examinam a relação entre o efeito da educação sobre 

os rendimentos dos jovens trabalhadores no estado do Paraná através do estudo do 

impacto da qualidade da educação nas escolas dos municípios paranaenses sobre o 

retorno salarial dos jovens no mercado de trabalho. 

 

Analisam o quanto uma distribuição viesada de oportunidades de 

educação representa em perdas de bem-estar para essa jovem população. A fonte 

de dados utilizada é o Censo Populacional do Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE) do ano de 2000 e foram considerados como jovens trabalhadores 

aqueles indivíduos que em 2000 tinham entre 18 e 27 anos. Como o objetivo do 
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estudo é avaliar como os resultados de qualidade de educação de cada município 

impactam sobre os retornos salariais à escolaridade, foram mantidos na amostra 

apenas aqueles indivíduos que trabalham na cidade onde nasceram.  

 

Os autores elegeram o método das regressões quantílicas e o método de 

dois estágios de Heckman, além do tradicional uso do método de mínimos 

quadrados ordinários. As regressões são realizadas fazendo-se da escolaridade um 

termo de interação com a variável proficiência municipal. Os resultados mostram que 

a inclusão da proficiência torna significativamente mais tênue o retorno por 

escolaridade para a variável experiência, sugerindo uma possível superestimação 

dessa variável no modelo original. Entre os vários resultados alcançados, é 

mostrado que os retornos para escolaridade para os jovens é bem maior nos pontos 

superiores da distribuição: aqueles que ganham os salários mais altos tem anos 

adicionais de escolaridade ou proficiência mais valorizados do que aqueles situados 

na faixa inferior da distribuição. Outro resultado interessante é que qualquer forma 

exógena de renda tem o efeito elevar o salário de reserva dos jovens trabalhadores 

paranaenses, podendo ser considerado como custo de oportunidade do jovem 

trabalhador, reduzindo sua inserção no mercado de trabalho. Além disso, é 

interessante notar que a condição de chefe de família aparece como o principal 

determinante de ocupação dos jovens paranaenses. 

 

Teixeira e Silva (2008) estimam seis modelos para mensurar o impacto da 

educação sobre o crescimento econômico nos municípios do estado de São Paulo. 

Os três primeiros modelos foram baseados na abordagem neoclássica, em que o 

capital humano é adicionado como um insumo de produção, o que leva à conclusão 

que o crescimento econômico sustentado somente é possível utilizando-se a 

tecnologia e a educação. Os três modelos seguintes utilizam a abordagem de 

crescimento endógeno, em que o crescimento econômico sustentado só é possível 

com o emprego de tecnologia, que por sua vez, também depende da educação. 

Utilizam dados da Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) que 

informam o número de matrículas escolares, o crescimento de números de 

estabelecimentos, dados dos docentes e de algumas políticas educacionais. 

Também utilizam os dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP) que apontam para uma expansão de 31% nos 
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estabelecimentos escolares no período de 1991 a 2000. Outros dados que apontam 

para a mesma direção são os números médios de anos de estudo dos indivíduos de 

25 anos de idade ou mais, divulgados pelo Instituto de Pesquisa Econômica 

Aplicada – Banco de Dados (IPEADATA). Houve um crescimento de 143% nessa 

população, nesse mesmo período. Utilizam regressões do tipo cross-section e 

realizam teste de White para heteroscedasticidade, avaliação do grau de 

multicolinearidade e de significância individual conjunta dos dados. Os resultados 

encontrados sugerem um reduzido efeito da influência da educação no crescimento 

econômico dos municípios do estado de São Paulo no período analisado. 

 

Chiavenato (2008) investiga a relação existente entre o nível de 

qualificação profissional dos funcionários e os investimentos em educação 

profissional realizados pelas empresas. Cita algumas empresas que investem em 

educação de alto nível, como a Universidade Mac Donald´s em Barueri/SP com 

investimento US$ 7 milhões e um saldo de 2.000 vagas já oferecidas. O Grupo 

Accor possui uma sede de ensino superior em Campinas/SP cujo investimento foi de 

US$ 3,6 milhões e mais de 17.400 vagas já oferecidas. A Universidade Brahma não 

tem espaço físico e não revela o montante investido, mas já ofereceu 7.600 vagas. A 

Universidade Motorola em Jaguariúna/SP, que também não informou os 

investimentos em sua unidade, já ofereceu 2.000 vagas para a graduação e 

especialização dos seus funcionários. O resultado da experiência foi totalmente 

positivo, haja visto que os trabalhadores permaneceram motivados e treinados, e as 

empresas puderam direcionar o treinamento para as suas necessidades específicas 

de formação da mão-de-obra, que nem sempre era oferecido pelas instituições de 

ensino convencionais.  Segundo Krugman e Obstfeld (2007), essa prática já obteve 

sucesso no leste da Ásia. 

 

Guimarães e Silva (2008) estudam a educação para explicar a situação 

dos indivíduos com o ensino médio no mercado de trabalho em Pernambuco. 

Avaliam a conclusão do ensino médio como um fator determinante na inserção no 

mercado de trabalho sob dois aspectos: o primeiro é de ser um dos marcos para se 

decidir entre inserir-se no mercado de trabalho ou prosseguir com os estudos. O 

segundo considera a conclusão do ensino médio como um pré-requisito para o 

ingresso no ensino superior. O trabalho investiga a taxa de retorno salarial para este 
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nível de escolaridade, caso a decisão do indivíduo seja a de ingressar no mercado 

de trabalho. Comparam a situação desses indivíduos com os trabalhadores que 

possuem nível superior e nível fundamental. Utilizam os dados do MEC/INEP/SEEC 

e da Pnad 2002 cujo questionário examina as características socio-econômicas e 

demográficas da população, tais como, idade, cor, educação, trabalho, habitação, 

migração, fecundidade, nupcialidade, saúde, nutrição, entre outros. Investigam a 

situação do trabalhador a partir de regressões com um modelo de probabilidades e 

aplicam um modelo Logit com o uso de variáveis dependentes binárias, onde a 

variável assume os valores 0 para desempregado e 1 para empregado.  

 

Os resultados que Guimarães e Silva (2008) encontraram foram os 

esperados, pois estão de acordo com a maioria da literatura existentes; que as taxas 

de retorno em salários dos concludentes do ensino médio supera os salários dos 

que concluíram apenas o ensino fundamental, mas são inferiores aos dos que 

possuem graduação em nível superior. Igualmente, percebeu-se uma maior 

probabilidade dos indivíduos com ensino médio concluído encontrarem-se 

empregados em Pernambuco, em relação aos que possuem apenas o nível 

fundamental, e uma probabilidade menor em relação aos graduados em nível 

superior.  

 

Vale ressaltar a convergência entre os resultados aferidos em 

Pernambuco por Guimarães e Silva (2008) e os resultados encontrados por Segnini 

(2000) no seu estudo da condição de permanência no emprego na indústria 

brasileira pelos indivíduos que possuem o ensino médio, que apresenta um índice 

de conservação do emprego maior até do que entre os trabalhadores com nível 

superior.  

 

Pereira et alii (2008), pesquisam o retorno dos investimentos em 

educação dos trabalhadores do sexo masculino no Brasil, ou seja, o quanto a 

educação e o treinamento melhoram a habilidade e a eficiência do trabalhador, 

resultando em aumento de produtividade e, posteriormente, em aumento da sua 

remuneração. Examinam os dados da Pnad 2005 e elegem os indivíduos entre 20 e 

65 anos como participantes do mercado de trabalho. Estimam a probabilidade de 

participação do indivíduo no mercado de trabalho em função de um conjunto de 
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variáveis, utilizando o modelo Probit. Utilizam como variáveis explicativas: idade, 

escolaridade, estado civil, região em que mora, situação na família e raça. Os 

resultados observados são de efeito positivo de anos adicionais na escolaridade 

sobre os rendimentos dos trabalhadores pesquisados, onde a cada ano adicional de 

estudo há um incremento de 13,73% nos rendimentos por hora. Conforme 

mencionado neste estudo, Souza (1999) concorda, ao constatar um crescimento no 

PIB a cada ano adicional de escolaridade média da população economicamente 

ativa. 

 

Souza (2008) investiga os retornos do investimento em capital humano no 

Brasil a partir dos dados da Pesquisa Mensal do Emprego (PME) do mês de janeiro 

de 2004 e abrange seis regiões metropolitanas de Recife, Salvador, Belo Horizonte, 

Rio de Janeiro, São Paulo e Porto Alegre. Estima equações de rendimentos e dois 

modelos Probit para avaliar os determinantes da empregabilidade e da 

empregabilidade formal. Utiliza um instrumental econométrico aplicado à Pesquisa 

Mensal do Emprego (PME), do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) 

e faz uma adaptação da equação de rendimentos de Mincer (1974), onde busca 

averiguar em que medida os atributos profissionais, os pessoais e de localização 

geográfica, determinam o salário dos trabalhadores brasileiros. Os resultados foram 

expressivos ao considerar muito relevantes, além do ensino tradicional, os cursos de 

qualificação profissional que diferenciem os profissionais existentes no mercado de 

trabalho, garantindo melhores salários e empregos. O exercício empírico realizado 

no trabalho com a PME de janeiro de 2004 resultou na legitimação da teoria do 

capital humano, ou seja, que existe realmente uma correlação positiva entre a 

variável salário, educação formal e experiência profissional. Educação e experiência 

contribuem expressivamente para o aumento do salário.  Os benefícios não ficam 

restritos à questão salarial, pois os resultados dos modelos Probit evidenciaram que 

o investimento em capital humano também tem forte influência sobre a probabilidade 

do indivíduo conseguir um emprego, principalmente, um emprego formal.  

 

Arruda et alii (2009) analisam os atributos que condicionam a 

permanência dos cearenses no estado de desemprego por longos períodos de 

tempo. A base de dados para esse estudo foi a Pnad 2007 e os autores arbitram os 

indivíduos com idade entre 16 e 65 anos e que estão desempregados por um 
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período de até 60 meses como participantes da base de dados. Elaboram um 

modelo Probit para indicar quais atributos pessoais aumentam a chance do indivíduo 

permanecer por mais de 12 meses desempregado. Nesse caso, a variável 

dependente binária assume o valor 0 no caso do indivíduo permanecer até 12 

meses desempregado e 1 se ele está desempregado há mais de um ano e menos 

de 60 meses. As variáveis explicativas utilizadas podem ser classificadas de acordo 

com os atributos natos e adquiridos do entrevistado como gênero, idade, nível de 

instrução formal e raça.  

 

Constatam que as chances de permanência no desemprego por mais de 

um ano no Ceará são maiores para indivíduos idosos, com mais de 65 anos de 

idade e que são menores para os indivíduos homens, chefes de família, com idade 

entre 16 e 65 anos e com mais altos níveis de escolaridade. Indivíduos com ensino 

superior, completo ou em curso, possuem, em média, uma chance cerca de 10% 

menor que a dos indivíduos analfabetos de ficar por mais de 12 meses 

desempregado. Essa chance é 8% menor para indivíduos com ensino fundamental 

ou médio, em curso ou completo. Os chefes de família possuem, em média, uma 

probabilidade 4% menor de permanência no desemprego por mais de um ano, 

quando comparado aos não chefes. Já a variável raça apresenta resultados 

insignificantes, ou seja, neutros para se determinar um desemprego, o que revela 

que não há nenhum viés de racismo no mercado de trabalho cearense. 

 

Lima (2009) investiga o impacto da aprendizagem industrial na obtenção 

do emprego formal por jovens aprendizes no estado do Ceará. Utiliza a base de 

dados do Senai com os egressos do curso de aprendizagem profissional de 2005 e 

2006 e aplica a metodologia Propensity Score Matching e conclui que há um 

significativo aumento na chance do indivíduo que participou do programa ingressar 

no mercado formal de trabalho no Ceará. 

 

No Brasil, ações governamentais de apoio à educação, como o Brasil 

Profissionalizado demonstram uma estreita correlação entre a educação, 

qualificação e o trabalho. O Brasil Profissionalizado é um programa de assistência 

técnica do governo federal que busca ampliar e qualificar a oferta de educação 

profissional e tecnológica de nível médio nas redes estaduais de ensino. O decreto 
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6.302, conforme informa o site oficial do Ministério da Educação e Cultura, 

www.mec.gov foi assinado em 12 de Dezembro de 2007. O programa visa tanto 

melhorar o nível da educação quanto aumentar o número de matrículas no ensino 

médio, além de incentivar o retorno de jovens e adultos à escola. Também deve 

aproximar a educação formal do ambiente de trabalho nos períodos de estágio. O 

investimento é de R$ 900 milhões em quatro anos (de 2008 a 2011). As metas do 

governo são de chegar a 1.757 municípios, expandindo as matrículas no ensino 

médio integrado de 3.580 escolas públicas, atendendo 344.781 alunos, capacitando 

132.794 professores e construindo 7.861 laboratórios de apoio. Há prioridade para 

as localidades que combinem baixos índices de Desenvolvimento Humano (IDH) e 

de Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb). 

 

Com base no exposto, esse trabalho de pesquisa pretende contribuir com 

a literatura científica explicando o quanto um curso de qualificação profissional 

aumenta o bem-estar dos trabalhadores, sob os aspectos de empregabilidade e 

renda. Utiliza-se uma base de dados elaborada a partir das informações do Curso de 

Auto-Suficiência Profissional (CASP) do Serviço de Recursos de Empregos (SRE), o 

que garante o ineditismo do estudo, uma vez que esta instituição nunca foi objeto de 

pesquisa científica.  

 

Este trabalho agrega uma investigação do impacto dos cursos 

profissionalizantes na qualificação profissional, conforme estudado por Netto Jr et alii 

(2003) e Souza (2008). Excetuando-se os outliers, o perfil dos indivíduos é o público 

jovem que concluíram o ensino médio, o que foi foco das pesquisas de Sávio et alii 

(2007) e de Guimarães e Silva (2008). A limitação geográfica é o estado do Ceará, 

assim como no estudo de Arruda et alii (2009).  

 

Ao aplicar metodologias tradicionais como o modelo Probit, e a equação 

de Mincer, extrai-se os resultados para um grupo específico da população: os 

indivíduos que concluíram o CASP, cujo perfil é idade entre 16 e 66 anos, educação 

entre 0 e 21 anos, rendimento hora de R$ 1,05 a R$ 22,72 e experiência de 0 a 49 

anos. As respectivas médias são: 28,02 anos de idade, 11,06 anos de escolaridade, 

R$ 3,03 de rendimento hora e 8,96 anos de experiência. 
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3. CURSO DE AUTO-SUFICIÊNCIA PROFISSIONAL (CASP)  
 

 

3.1. O Serviço de Recursos de Empregos (SRE) 
 

Além das ações da iniciativa privada e do governo, organizações sem fins 

lucrativos também trabalham para prover a qualificação profissional aos indivíduos. 

Uma dessas organizações é o SRE (Serviço de Recursos de Empregos). O SRE 

teve a sua gênese no Plano de Bem-Estar de a Igreja de Jesus Cristo dos Santos 

dos Últimos Dias, também conhecida como Igreja Mórmon. O propósito do Plano de 

Bem-Estar é ajudar os indivíduos a tornarem-se auto-suficientes, para depois 

cuidarem dos pobres, viúvas, órfãos e idosos. Estabelecer um sistema sob o qual a 

maldição da indolência seja banida, os males da esmola abolidos e a independência, 

industriosidade, frugalidade e o auto-respeito sejam estabelecidos, tendo o trabalho 

como princípio governante na vida dos membros da Igreja.   

 

O programa SRE foi criado logo após a depressão americana de 1929, e 

formalizado em 2 de outubro de 1936, em Salt Lake City, Utah, na Estaca Pioneer. 

Percebeu-se que através da aplicação de organização, industriosidade e da 

disseminação das técnicas utilizadas, os membros da Estaca Pioneer rapidamente 

obtiveram a auto-suficiência, enquanto seus vizinhos de outros bairros, que viviam 

sob as mesmas condições geográficas, étnicas, climáticas e sociais, dependiam dos 

programas sociais do governo para a sua subsistência. Esse programa foi crescendo 

e atendendo a necessidades específicas, até se espalhar por todo o mundo. 

Atualmente a Igreja possui universidades para ensinar profissões aos seus 

membros, fazendas para a produção de grãos, indústrias de frutas e vegetais 

enlatados, indústrias de lacticínios e fábricas de roupas para atender os 

necessitados. Todos os anos, os membros da Igreja ajudam a cavar poços onde não 

há outro recurso de água para beber. Toda essa estrutura possibilita o pronto auxílio 

humanitário, o que explica o fato de o Plano de Bem-Estar da Igreja ser, na maioria 

das vezes, o primeiro auxílio a chegar em regiões acometidas por catástrofes 

naturais. O início do SRE no Brasil foi em 1995, em São Paulo/SP. O trabalho de 

lançamento foi liderado pelo Gerente de Bem-Estar Oswaldo Bassi. 
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O Plano de Bem-Estar abrange seis pontos de atuação: 

- Instrução e a capacidade de ler e escrever: a instrução pode aprimorar, 

enobrecer e proporcionar entendimento que conduzem a uma vida mais feliz e é 

importante para a obtenção do emprego. Em Gana, os membros da Igreja aprendem 

a ler juntos, com os alfabetizados ensinando os que ainda não sabem ler. 

- Saúde física: manter o corpo e a mente saudáveis, comer alimentos nutritivos, 

exercitar-se regularmente e ter um sono adequado, banir substâncias que causem 

dependência, manter o lar a arredores limpos e higiênicos e prover cuidados 

médicos e odontológicos. Muitos cursos de horticultura e culinária são ministrados 

na Igreja para incentivar que as refeições sejam preparadas em casa, pois além de 

serem mais saudáveis e custarem menos, ainda contribuem para um relacionamento 

familiar mais forte. 

- Emprego: o trabalho é a base da auto-suficiência e do bem-estar temporal. É 

através do trabalho que os indivíduos vão prover as próprias necessidades e as de 

sua família. Cada membro da Igreja deve tornar-se qualificado em seu trabalho, ser 

diligente e digno de confiança e prestar um serviço honesto pelo pagamento que 

recebe. Cada trabalhador deve fazer tudo o que puder para ser uma parte valiosa e 

essencial da organização a que pertence.  

- Armazenamento doméstico: preparar um armazenamento de três meses de 

alimentos que façam parte de seus hábitos alimentares, armazenar água para beber 

em caso de contaminação ou falta de abastecimento e fazer gradualmente um 

armazenamento de alimentos para o sustento da família, para o caso de um 

desemprego ou falta de abastecimento. No Peru, os membros da Igreja empacotam 

hermeticamente arroz e feijão para que não passem fome quando ocorrerem os 

terremotos. Nas Filipinas, onde os tufões ocorrem com regularidade, os membros da 

Igreja fazem um armazenamento de curto prazo de suprimentos e alimentos para 

usar quando precisarem sair de seus lares. 

- Finanças: evitar dívidas desnecessárias, preparar um orçamento e viver dentro 

dele, fazer gradualmente uma poupança e ensinar princípios de administração 

financeira aos membros da família. Nos Estados Unidos os membros da Igreja estão 
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se reunindo para aprender como fazer um orçamento a fim de comprar com cuidado 

e reduzir dívidas e identificar a sutil diferença entre a necessidade e o simples 

desejo de compra.  

- Força espiritual: a espiritualidade é essencial para o bem-estar das pessoas e 

deve ser buscado através de orações, exercício da fé e serviço ao próximo. Assim 

como economizamos recursos temporais para tempos de dificuldade, guardar os 

mandamentos, orar, ler as escrituras e confiar no Espírito Santo preparam-nos para 

as provações da vida.  

Em outras palavras, é a busca pela auto-suficiência por meio da obtenção 

de conhecimento, estudo e alfabetização, pela administração sábia do dinheiro e dos 

recursos, sendo fortes espiritualmente, e tendo saúde física e bem-estar social e 

emocional.  

 

A partir de observações estatísticas, verificou-se uma particularidade 

entre os países em desenvolvimento: a percepção de recursos limitados, a 

percepção de instrução limitada, a percepção de habilidades limitadas e a percepção 

de emprego limitado. Para prover o bem-estar dos indivíduos, era necessário ajudá-

los a conseguir empregos. Estabelecia-se aí, o Sistema de Recursos de Empregos 

(SRE). 

 

O escopo do SRE é a qualificação profissional e o emprego. O SRE é a 

maior organização de empregos sem fins lucrativos do mundo com mais de 280 

escritórios nos 5 continentes, que presta serviços sem custos para o empregador e 

para o candidato. Esta organização é responsável por aproximadamente 240.000 

colocações por ano no mundo todo. 

 

O SRE mantém um banco de dados de candidatos e firma parcerias com 

empresas, indústrias, comércios, agências de emprego, instituições educacionais, 

ONGs, governo e instituições de micro crédito. Desta maneira, aproxima os 

candidatos e as vagas existentes. As parcerias com as empresas conveniadas são 

duradouras porque além de obterem os candidatos já treinados pelo SRE, não há 

despesa alguma com o recrutamento.  
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Nas sedes do SRE são oferecidos cursos de reciclagem, atualização 

profissional e palestras preparando os candidatos para o mercado de trabalho. Além 

das salas de treinamento, há salas de leitura com jornais, livros e revistas de 

negócios. Também há vários terminais de computador para que os candidatos 

possam acessar a internet e visitar sites de emprego, educação e para buscar 

oportunidades de auto-emprego, bem como elaborar e enviar seus currículos para 

as vagas identificadas. Os telefones do SRE também estão à disposição dos 

candidatos para que eles possam fazer os contatos que os aproximarão de 

oportunidades de empregos. Tudo é oferecido gratuitamente. 

 

O SRE funciona como uma unidade de capacitação profissional e como 

uma agência de empregos. O curso para a qualificação dos candidatos a trabalho e 

os encaminhamentos para as empresas contratantes são gratuitos, tanto para 

candidatos quanto para as empresas contratantes. 

 

Além dos funcionários, há um grande número de voluntários que prestam 

serviços como professores, consultores, atendentes e palestrantes. Esses 

voluntários são motivados pelo desejo de ajudar na transformação do indivíduo 

através da educação e da qualificação profissional. 

 

A sede do SRE em Fortaleza foi inaugurada dia 01 de maio de 2004 e é 

responsável por 21.549 recolocações (até 12/02/2010).  A sede de Fortaleza fica na 

Av. Santos Dumont, 1789 – sala 901 – Aldeota. No Brasil, também há escritórios em 

São Paulo, Rio de Janeiro, Porto Alegre, Curitiba, Recife e Manaus.  

 
 
3.2. O Curso de Auto-Suficiência Profissional (CASP) 

 

O principal programa do SRE é o CASP (Curso de Auto-Suficiência 

Profissional). Este curso é presencial, com a carga horária de 12 horas e tem como 

objetivo de capacitar os indivíduos matriculados para alcançarem sucesso na vida 

profissional. Os professores são voluntários, geralmente membros da igreja com 

capacitação profissional correlata que desejam dividir o seu conhecimento e talentos 

em benefício dos outros membros da comunidade. O propósito do Curso de Auto-
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Suficiência Profissional é preparar essas pessoas para encontrar emprego, 

matricular-se na escola, conseguir ajuda financeira para financiar seus estudos, ou 

melhorar seus próprios negócios. O CASP não se propõe a ensinar nenhuma 

profissão. Em síntese, o CASP intenciona qualificar o candidato para que ele saiba 

se auto-avaliar, identificar os recursos que já possui, visualizar seu potencial, 

encontrar oportunidades, utilizar eficazmente a sua rede de contatos, planejar o seu 

futuro, estabelecer metas para potencializar o seu progresso profissional, otimizar os 

recursos que adquiriu, comportar-se positivamente em entrevistas de seleção, e 

obter sucesso na busca e na manutenção do emprego. Os participantes do CASP 

recebem um manual com o conteúdo completo do curso e um certificado de 

conclusão ao final do programa, tudo gratuitamente. 

O empreendedorismo no negócio próprio também é o escopo do CASP. 

A metodologia do curso concentra quatro tópicos principais a seguir: 

- Minhas metas: nesta unidade o candidato é ajudado a avaliar seus talentos, 

identificar áreas de interesse e conhecer os seus valores; estabelecer metas e 

desenvolver um plano para alcançá-las. Seus planos individuais podem incluir metas 

de emprego, promoção, educação ou negócio próprio. 

- Meus recursos: esta unidade ajuda o candidato a identificar e desenvolver os 

recursos que ele necessita para alcançar as suas metas. Ensina-o a encontrar 

possibilidades de emprego, financiamentos para estudos ou negócio próprio e outros 

serviços na comunidade. 

- Minha interação com os recursos: esta unidade ajuda o candidato a aprender e 

a utilizar os recursos que ele identificou. Ela irá ensiná-lo a causar uma impressão 

marcante nas entrevistas e como utilizar a escrita como um recurso de 

apresentação. 

- Meu sucesso contínuo: esta unidade ensinará o candidato negociar, crescer em 

seu novo cargo e a progredir na carreira profissional. 

Esta metodologia intenciona transformar o ciclo da pobreza, onde a 

percepção de recursos, instrução e emprego são limitados em um ciclo de sucesso, 



 

 

27

caracterizado pela percepção e posse de instrução, capacitação, emprego e 

equilíbrio financeiro. 

 

Os resultados deste trabalho serão obtidos a partir de regressões 

realizadas de base se dados fornecidas pelo SRE/CASP, conforme descritos 

adiante.  
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4. EVIDÊNCIA EMPÍRICA  
 

 

Neste capítulo enfatiza-se a análise das variáveis investigadas neste 

trabalho de pesquisa. A observação do comportamento dessas variáveis 

proporciona uma melhor descrição do problema investigado. Busca-se compreender 

o perfil dos indivíduos para otimizar os resultados das regressões a serem 

realizadas. 

 A base de dados utilizada neste estudo foi elaborada a partir dos 

registros dos indivíduos participantes do CASP, analisando-se as variáveis 

explicativas conforme interpretação abaixo: 

Femi: atribui-se o valor 1 para gênero feminino e 0 para o gênero masculino. A 

escolha desta variável é oportuna para se investigar se o gênero influencia os 

indivíduos na conquista do emprego e no aumento da renda pessoal. Dos 1006 

indivíduos analisados, 468 são do sexo feminino (46,52%). 

Nasc: esta variável contém uma fórmula que determina a idade, que é a variável 

explicativa que interessa ao estudo. Foi criada apenas para facilitar o trabalho de 

composição da base de dados, uma vez que a informação registrada no CASP era a 

da data de nascimento. Portanto, a sua utilidade se encerra com a conclusão da 

base de dados. 

Idad: indica a idade dos indivíduos que compuseram a base de dados estudada. 

Investiga-se esta variável explicativa com o objetivo de se determinar se há 

influência da idade do indivíduo na sua condição de encontrar-se ou não empregado 

e no seu rendimento pessoal. A média de idade dos indivíduos é de 28,02 anos de 

idade.  

Bran: atribui-se o valor 1 para brancos e 0 para não-brancos. Esta informação foi 

obtida por auto-declaração dos entrevistados. Elege-se esta variável no intuito de 

verificar se há algum tipo de viés racial que favoreça ou prejudique o trabalhador de 

estar empregado e se a questão racial influencia a condição de renda do indivíduo. 

Dos 1006 indivíduos analisados, 409 se auto declararam brancos (40,66%). 
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Expe: esta variável informa quantos anos de experiência profissional o indivíduo 

investigado possui, e se a experiência influencia na obtenção do emprego e no 

aumento da renda. A exemplo da variável explicativa Bran, a Expe também foi obtida 

por auto-declaração. A média obtida foi de 8,96 anos de experiência profissional. 

Esta média é compatível com a média de idade dos trabalhadores, de 28,02 anos. É 

um indicador de que os trabalhadores iniciam sua vida profissional com 19 ou 20 

anos de idade, tempo suficiente para terminar o ensino médio e buscar 

paralelamente uma qualificação complementar. 

Migr: atribui-se o valor 1 para migrantes e 0 para indivíduos nascidos em Fortaleza. 

Esta informação também foi obtida por auto-declaração dos entrevistados. Utiliza-se 

essa variável com a intenção de investigar se o indivíduo forasteiro encontra algum 

benefício ou alguma dificuldade para inserir-se no mercado de trabalho local. Ao 

realizar as regressões dessa variável, verificar-se-á se existe algum tipo de 

regionalismo ou conservadorismo nas seleções e recrutamentos no mercado de 

trabalho local. Dos 1006 indivíduos analisados, 329 se auto declararam migrantes 

(32,70 %). 

Sala: essa variável foi adicionada com o único objetivo de facilitar o trabalho de 

composição da base de dados, pois nos registros do CASP, a remuneração é 

informada na forma de salários mensais. Portanto, divide-se o valor do salário 

mensal por 220 horas (quantidade de horas trabalhadas por mês) para se obter o 

resultado do rendimento por hora (rend_hora).  

Rend_hora: esta será a variável dependente da pesquisa da influência do CASP na 

determinação do rendimento hora. A aferição desta variável é, juntamente com os 

determinantes na obtenção do emprego, o objetivo central deste trabalho de 

pesquisa. Esta variável endógena demonstra o valor em moeda corrente nacional 

recebido pelos indivíduos investigados por uma hora de trabalho. A média é de R$ 

3,03 de rendimento/hora.  

Educ: é a variável que informa quantos anos cada indivíduo possui de escolaridade. 

Utiliza-se esta variável exógena para verificar-se a existência ou não de correlação 

entre o estudo formal e a inserção no mercado de trabalho e no aumento de renda. 

A média obtida foi de 11,06 anos de educação.  
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Casp: esta variável será a “pedra angular” do presente trabalho de pesquisa. Utiliza-

se esta variável independente com o objetivo de explicar se o CASP influencia na 

condição do trabalhador encontrar-se ou não empregado, bem como se há impacto 

na sua renda individual pelo fato do trabalhador ter cursado o programa. Atribui-se o 

valor 1 para indivíduos que concluíram o CASP e 0 para os que não concluíram o 

curso. Dos 1006 indivíduos estudados, 927 completaram o CASP (92,15%). Vale 

ressaltar que todos os 1006 indivíduos da amostra foram matriculados no CASP, 

mas apenas os 927 concluíram o curso e 79 alunos se evadiram. 

Trab: esta variável é dependente quando se investiga a eficácia do CASP em 

capacitar o indivíduo para que este conquiste o emprego, mas é explicativa quando 

se investiga a renda do trabalhador. Maddala (2003) explica que essa possibilidade 

é factível, desde que a variável seja uma dummy. Quando a variável é explicativa, 

utiliza-se esta variável na investigação da influência na renda pessoal do trabalhador 

pesquisado. Atribui-se o valor 1 para os indivíduos que obtiveram sucesso na busca 

do emprego e encontram-se empregados e 0 para os indivíduos que não estão 

trabalhando. Dos 1006 indivíduos estudados, 850 estão trabalhando (84,49%), seja 

formal ou informalmente. 

As variáveis qualitativas de gênero, raça, migração, de conclusão do 

CASP e de emprego são analisadas na tabela 1. As quantidades atribuídas a cada 

variável foram obtidas através do método de variáveis dependentes binárias, onde o 

valor 1 significa a ocorrência de um determinado evento. Todos os 1006 indivíduos 

que compõe a base de dados foram avaliados. 

 
 
 Tabela 01 – Análise das Variáveis Qualitativas 

Quantidade Atributo Percentual 
468 Feminino 46,52% 
409 Branco 40,66% 
329 Migrante 32,70% 
927 Casp 92,15% 
850 Trabalho 84,49% 

Fonte: elaboração do autor. 
 

Outra análise interessante refere-se ao perfil temporal dos indivíduos 

investigados. Os gráficos 1 a 3 demonstram as relações entre a idade, experiência 

profissional e escolaridade dos indivíduos que participaram do programa do CASP. 
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Gráfico 01 – Análise da Relação entre a Idade e o Grau de Instrução dos Indivíduos pesquisados do 
CASP. 
Fonte: elaboração do autor. 

 

O eixo vertical do gráfico determina a quantidade de tempo, de 0 a 80 

anos. Utiliza-se “anos” como medida de tempo uma vez que a idade, experiência e 

escolaridade possuem esta medida temporal em comum. O eixo horizontal 

demonstra os 1006 indivíduos investigados. A variável idade é ilustrada no gráfico 1 

pela cor vermelha e apresenta uma certa concentração na faixa entre 20 e 30 anos, 

embora haja uma dispersão desta variável. A média de idade dos indivíduos é de 

28,02 anos de idade. A variável escolaridade é ilustrada no gráfico 1 pela cor verde 

e apresenta uma compactação na faixa dos 11 anos. É a variável que apresenta os 

resultados mais regulares, com 11,06 anos de educação em média. As baixas 

médias de educação ajudam a explicar a baixa média salarial dos indivíduos 

investigados. 
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Gráfico 02 - Análise da Relação entre a Experiência Profissional e o Grau de Instrução dos 
Indivíduos pesquisados do CASP. 
Fonte: elaboração do autor. 

 

O eixo vertical do gráfico determina a quantidade de tempo, de 0 a 80 

anos. Utiliza-se “anos” como medida de tempo uma vez que a idade, experiência e 

escolaridade possuem esta medida temporal em comum. O eixo horizontal 

demonstra os 1006 indivíduos investigados. A variável experiência é ilustrada no 

gráfico 2 pela cor azul e é inferior à escolaridade para a maioria dos indivíduos 

investigados. Apresenta uma grande dispersão e uma média muito baixa, 

concentrando-se entre 0 e 10 anos. A experiência média dos trabalhadores do 

CASP é de 8,96 anos. A variável escolaridade é ilustrada no gráfico 2 pela cor verde 

e apresenta uma compactação na faixa dos 11 anos. É a variável que apresenta os 

resultados mais regulares, com 11,06 anos de educação em média. As baixas 

médias de educação e experiência dos indivíduos investigados refletem-se na 

remuneração média: R$ 3,03 de rendimento/hora ou R$ 666,60 mensais. 
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Gráfico 03 - Análise da Relação entre a Idade e a Experiência Profissional dos Indivíduos 
pesquisados do CASP 
Fonte: elaboração do autor. 

 

O eixo vertical do gráfico determina a quantidade de tempo, de 0 a 80 

anos. Utiliza-se “anos” como medida de tempo uma vez que a idade, experiência e 

escolaridade possuem esta medida temporal em comum. O eixo horizontal 

demonstra os 1006 indivíduos investigados. A variável idade é ilustrada no gráfico 3 

pela cor vermelha e concentra-se na faixa entre 20 e 30 anos de idade. A média de 

idade é de 28,02 anos. A variável experiência é ilustrada no gráfico 3 pela cor azul e 

apresenta uma grande dispersão e uma média muito baixa, concentrando-se entre 0 

e 10 anos. A experiência média dos trabalhadores do CASP é de 8,96 anos. 

Verifica-se uma correlação positiva entre as variáveis idade e experiência, e as duas 

juntas ajudam a explicar a baixa renda aferida nos indivíduos investigados. 

 

Tabela 02 – Trabalhadores com Rendimento Inferior a Um Salário Mínimo por Mês 
Quantidade Média Menor Salário Maior Salário Média Salarial Déficit Salarial 

49 4,87% R$ 230,00 R$ 500,00 R$ 420,85 -17,48% 
Fonte: elaboração do autor. 
 
 
 

Destaca a incidência de descumprimento da lei trabalhista citado por 

Monte et alii (2005). Dos 1006 indivíduos investigados, 49 trabalhadores declararam 

receber menos que R$ 510,00 (valor referência do salário mínimo em vigor). Este 

grupo representa 4,87% do total pesquisado. O menor salário declarado foi de R$ 
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230,00 mensais e o maior salário declarado foi de R$ 500,00 mensais. A média 

salarial deste grupo é de R$ 420,85. O déficit salarial em relação ao salário mínimo 

em vigor é de 17,48%. Vale ressaltar que estamos analisando um grupo isolado que 

declara receber menos que um salário mínimo. Destacam-se a falta de qualificação 

profissional dos trabalhadores que se submetem a tais condições de trabalho e o 

risco que os empregadores assumem ao descumprirem a lei trabalhista. Tal risco 

pode ser explicado pela alta carga tributária, pois os encargos trabalhistas 

encarecem a contratação de mão-de-obra no Brasil. 

 
Tabela 03 – Comparação da Renda entre os Indivíduos Investigados pelo CASP  e pela Pnad 2005 

Descrição CASP Pnad 2005 Diferença 
Renda Inferior a Um Salário Mínimo 49 791 Não Aplicável 
Percentual do Total da Amostra 4,87% 18,11% - 13,24% 
Menor Salário R$ 230,00 R$ 18,63 Não Aplicável 
Maior Salário R$ 500,00 R$ 298,89 Não Aplicável 
Média da Faixa Salarial R$ 420,85 R$ 200,40 Não Aplicável 
Percentual do Salário Mínimo Vigente 82,52% 66,80% 15,72% 
Renda de Um Salário Mínimo 289 7 Não Aplicável 
Percentual do Total da Amostra 28,73% 0,16% 28,57% 
Renda Superior a Um Salário Mínimo 697 3.573 Não Aplicável 
Percentual do Total da Amostra 65,47% 81,83% -16,36 
Notas: Os dados do CASP são baseados no salário mínimo vigente em fevereiro de 2010 no valor de 
R$ 510,00 enquanto a pesquisa da Pnad 2005 baseia-se no salário mínimo vigente em maio de 2005, 
no valor de R$ 300,00 (Lei 11.164/2005). Os dados são do Ministério do Trabalho e Emprego 
(www.mte.gov.br). Portanto, apenas as comparações dos valores percentuais são aplicáveis. 
Fonte: elaboração do autor. 

 

A tabela 3 compara os percentuais de indivíduos que recebem menos de 

um salário mínimo por mês de cada pesquisa (CASP e Pnad 2005) e os indivíduos 

que recebem um salário mínimo mensal também de cada pesquisa. Adota-se a 

comparação percentual uma vez que as planilhas possuem diferenças dimensionais. 

A planilha CASP foi elaborada em 2010 e possui 1006 indivíduos. A planilha 2005 foi 

confeccionada em 2005 e possui 4.366 indivíduos. Interpreta-se que os indivíduos 

pesquisados pelo CASP são menos afetados pela informalidade pois apenas 4,87% 

dos indivíduos investigados recebem menos que um salário mínimo, enquanto 

18,11% dos indivíduos analisados pela Pnad 2005 encontram-se nessa situação. 

Investiga-se o valor percentual da média da faixa salarial em relação salário mínimo 

vigente e revela-se que entre os indivíduos que recebem menos que a remuneração 

mínima, os indivíduos investigados pelo CASP possuem a renda mais próxima do 

salário mínimo: seus rendimentos representam 82,52% do salário mínimo contra 

66,80% dos indivíduos analisados pela Pnad 2005. Entretanto, a análise dos 
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indivíduos que recebem a remuneração mínima aponta para uma participação 

efetiva dos indivíduos participantes do CASP, com 28,73%, enquanto os indivíduos 

pesquisados pela Pnad 2005 apresentam apenas 0,16% em situação mínima de 

remuneração. 

 

Igualmente os resultados de indivíduos que recebem mais que um salário 

mínimo são favoráveis à Pnad 2005. Enquanto 65,47% dos indivíduos analisados 

pelo CASP possuem renda superior a um salário mínimo, 81,83% dos indivíduos 

que compõe a planilha da Pnad 2005 possuem renda superior à mínima. 

 

Com o objetivo de medir a eficácia do CASP, este estudo pretende 

estabelecer um modelo econométrico que explique como o programa aumenta a 

chance do indivíduo obter um emprego e o quanto o programa contribui para a 

elevação do rendimento hora.  A abordagem econométrica escolhida foi o cross-

section, justamente pela inexistência da dimensão temporal, uma vez que esta 

abordagem geralmente envolve várias observações em um mesmo instante de 

tempo. Gujatari (2005) descreve os dados em corte (cross-section) como os dados 

de uma ou mais variáveis coletados no mesmo ponto do tempo, tais como o censo 

populacional conduzido pelas agências de recenseamento a cada 10 anos. 

 

Esta abordagem mostrou-se como a ideal pois a base de dados 

elaborada pelo CASP revelou-se como um conjunto de informações dos valores que 

uma variável assume em um único momento. Essas informações são quantitativas 

(nascimento, idade, experiência, salário, rendimento hora) ou qualitativas (feminino, 

branco, migrante, educação, casp e trabalho).  
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5. ASPECTOS METODOLÓGICOS 
 

 

Neste capítulo enfatiza-se a apresentação da metodologia utilizada no 

presente trabalho de pesquisa, cujo objetivo é avaliar eficácia do CASP ao aferir-se 

o impacto do programa na elevação da chance do egresso obter um emprego, bem 

como verificar o quanto o programa contribui com o aumento da remuneração 

medida em rendimento hora.  

 

A base de dados utilizada foi elaborada a partir das observações dos 

registros de matrículas do CASP no ano de 2009. Utiliza-se uma amostra de 1006 

indivíduos para o referido programa de treinamento e divide-se a metodologia em 

duas abordagens distintas para o modelo de variáveis dependentes binárias: a 

abordagem por Mínimos Quadrados Ordinários para estimar as equações para as 

determinantes de rendimento e a abordagem da Máxima Verossimilhança através do 

Modelo Probit para investigar a obtenção do emprego pelos indivíduos que cursaram 

o CASP. 

 

 
5.1. Abordagem por Mínimos Quadrados Ordinários para estimar as equações 
para as determinantes de rendimento 
 

Gujarati (2005) destaca que há vários métodos de construção da 

freqüência de regressão amostral, mas, no que interessa à análise de regressão, o 

método utilizado com mais freqüência é o método dos mínimos quadrados 

ordinários. Este método apresenta propriedades estatísticas muito atraentes, que 

fizeram dele um dos mais poderosos e populares métodos de análise de regressão.  

 

A estimação dos modelos de variáveis dependentes binárias pelo método 

dos mínimos quadrados ordinários é conhecida como modelo linear. Maddala (2003) 

explica que análise de regressão refere-se à descrição e a quantificação da relação 

entre uma dada variável (em geral chamada de variável explicada ou dependente) e 

outra ou mais variáveis (em geral chamadas de explicativas ou independentes). 

Denota-se a variável explicada por e as variáveis explicativas por . Se  
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= 1 significa que existe apenas uma variável , método conhecido como regressão 

simples. Se , ou seja, existe mais que uma variável , temos uma regressão 

múltipla. Em outras palavras, pode-se prever o valor de para um dado conjunto de 

. 

 

O método dos mínimos quadrados requer que escolhamos  e  como 

estimadores de  e  respectivamente, de forma que 

 

     (5.1.1) 

 

seja mínimo. também é a soma dos quadrados dos erros (intra-

amostrais) previstos quando estimamos , dado  e a equação de regressão 

estimada.  

 

Existem vários modelos para se analisar os modelos de regressão onde a 

variável dependente é uma variável 0 ou 1. No caso da regressão simples, procura-

se explicar o comportamento de uma variável com apenas uma outra. O 

procedimento mais simples é utilizar o método dos mínimos quadrados usual, 

denominado modelo de probabilidade linear. 

 

5.2. Abordagem da Máxima Verossimilhança através do Modelo Probit: 
investigar a obtenção do emprego pelos indivíduos que cursaram o CASP 
 

Gujarati (2005) descreve o método de máxima verossimilhança como um 

método de estimativa do ponto com algumas propriedades teóricas mais fortes que 

as do método de mínimos quadrados ordinários. Acrescenta que consiste em 

estimar os parâmetros desconhecidos de tal modo que a probabilidade de se 

observarem os s dados é mais alta (ou máxima) possível. Ao admitir-se que  se 

distribuem normalmente, os estimadores de mínimos quadrados ordinários e de 

máxima verossimilhança dos coeficientes de regressão s são idênticos, e isto vale 

tanto para regressões simples quanto para as regressões múltiplas.  
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De acordo com Maddala (2003), os modelos apresentam uma variável 

dummy como variável explicativa e eventualmente como variável explicada, ou 

dependente.  A variável dependente assume valores 0 ou 1. Neste caso, o valor 1 

representa a ocorrência de um evento ou a posse de uma determinada 

característica. O valor 0, ao  contrário, significa a não ocorrência de um evento ou 

que o indivíduo não possui a característica em questão. A variável dummy é 

chamada de variável dicotômica, por assumir dois valores, por exemplo: 

 

   , onde o 1 representa um indivíduo empregado e 0 representa o 

desempregado. 

 

Quando o modelo de variáveis dependentes binárias é não-linear para 

expressar a relação entre as possibilidades estimadas da variável dependente e as 

variáveis explicativas, ou seja, na impossibilidade de se garantir que as previsões 

estejam no intervalo 0 e 1, recorremos aos modelos Probit ou Logit. Os resultados 

das estimações dos dois modelos são similares em termos de significância 

estatística e precisão de ajustamento. A escolha por um modelo Probit ou Logit está 

relacionada à distribuição do seu termo de erro e a principal diferença entre os dois 

modelos está no fato de a distribuição logística apresentar caudas ligeiramente mais 

grossas que a distribuição normal do modelo Probit. Maddala (2003) explica que não 

é provável que encontremos resultados diferentes utilizando os métodos Probit ou 

Logit, a menos que a amostra seja grande, de modo que tenhamos observações 

suficientes nas caudas.  

 

Modelo Probit:  

 , onde  é a função distribuição cumulativa na 

normal padrão. 

 

Modelo Logit: 

  , que analogamente é baseada na função acumulada 

logística. 
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Basicamente, não há uma forte razão que justifique a opção por um dos 

dois modelos, uma vez que o método de estimação é o mesmo para ambos (método 

da Máxima Verossimilhança) e diferem apenas na função de distribuição acumulada, 

conforme exemplificado acima. 

 

Para consecução dos objetivos deste estudo, dois modelos 

econométricos em forma reduzida são propostos: o modelo 1, seguindo uma 

estimação à La Mincer, permite identificar os impactos do CASP sobre o rendimento 

dos indivíduos, enquanto o modelo 2 determina os efeitos da participação neste 

programa de treinamento sobre a chance de conseguir emprego. As equações I e II 

adiante explicitam formalmente os modelos estimados. 

 

  (I) 

 

    (II) 

 

os parâmetros da equação I são estimados por Mínimos Quadrados 

Generalizados (MQG), de acordo com a proposta de Newey-West para obtenção de 

erros robustos, enquanto o modelo II representa um modelo de variável dependente 

Binária, com hipótese Probit e é estimado por máxima verossimilhança, com erros 

robustos, a partir da proposta de Huber e White. Note que os regressores 

considerados estritamente exógenos são fundamentalmente os mesmos nos dois 

modelos. Temos então a proposta de avaliar o impacto do programa sobre o 

rendimento e sobre o processo de recolocação profissional. Os resultados seguem 

nas tabelas 5, 6, 7, 8. 9, 10 e 11 na seção 6 (Resultados). 

 

Nas equações I e II, as variáveis educ, expe e expe2, são quantitativas e, 

portanto, medidas em anos. As variáveis bran, femi, migr e casp são dummies 

(qualitativas). A variável dependente é uma variável binária e assume os valores 1, 

que corresponde a uma determinada característica que o indivíduo possui (ser 

branco, ser mulher, ser migrante e ter concluído o CASP), e o valor 0 corresponde a 

não possuir essa característica. 
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6. RESULTADOS 
 
  

Ao investigar-se o emprego e a renda, os trabalhadores encaminhados 

pelo CASP obtiveram resultados positivos na avaliação do impacto do programa 

sobre a chance de obtenção do emprego, mas, paradoxalmente, na avaliação do 

impacto do programa na renda pessoal, obtiveram resultados inferiores aos obtidos 

pelo cidadão comum que foi avaliado pela  2005. A seguir, interpreta-se como as 

variáveis investigadas se comportaram. 

 
Tabela 04 – Estatísticas Descritivas das Variáveis Utilizadas nas Estimativas 
Variáveis Observações Média Desvio padrão Mínimo Máximo 
FEMI 1006 0,4652 0,4990 - - 
NASC 1006 81,0572 7,6505 94 44 
IDAD 1006 28,0198 7,5777 16 66 
BRAN 1006 0,4114 0,4923 - - 
EXPE 1006 8,9572 8,1223 0 51 
MIGR 1006 0,3273 0,4694 - - 
SALA 1006 R$ 666,60 534,6430 R$ 230 R$ 5000 
REND_HORA 1006 R$ 3,03 2,5566 R$ 1,04 R$ 22,72 
EDUC 1006 11,0646 2,5655 0 21 
CASP 1006 0,9214 0,2691 - - 
TRAB 1006 0,8449 0,3621 - - 
Fonte: elaboração do autor. 

 

A tabela 4 explica como as variáveis da coluna 1, cujas quantidade de 

observações são informadas na coluna 2, possuem as médias calculadas na coluna 

3. Essas médias estão totalmente coerentes com as informações encontradas na 

tabela 1 deste trabalho de pesquisa.  A coluna 4 apresenta as estimativas para os 

desvios padrão das distribuições dos coeficientes, cujos valores permitem medir o 

grau de confiança estatística que se pode ter em relação a essas estimativas. As 

colunas 5 e 6 informam os valores mínimos e máximos, respectivamente, 

encontrados na planilha da base de dados pesquisada.  

 

Nas linhas 1, 4, 6, 10 e 11 encontram-se as variáveis qualitativas 

feminino, branco, migrante, CASP e trabalho. Portanto, não há valores mínimos e 

máximos por se tratar de variáveis dependentes binárias com a ocorrência de 

resultados 0 e 1, indicando a não-ocorrência ou ocorrência de um determinado 

evento. 
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Tabela 05 – Comparação do Perfil do Trabalhador Pesquisado pelo CASP com o Perfil do 
Trabalhador Pesquisado pela Pnad 2005 
Variáveis Quant. 

CASP 
% 
CASP 

Média 
CASP 

Quant.  
Pnad  

% 
Pnad 

Média 
Pnad 

FEMI 468 46,52% -- 1971 45,15% -- 
NASC -- -- -- -- -- -- 
IDAD -- -- 28,02 -- -- 37,83 
BRAN 409 40,66% -- 1584 36,29% -- 
EXPE -- -- 8,96 -- -- 22,39 
MIGR 329 32,70% -- 444 10,71% -- 
SALA -- -- R$ 666,60 -- -- R$ 1052,70 
REND_HORA -- -- R$ 3,03 -- -- R$ 4,79 
EDUC -- -- 11,06 -- -- 7,88 
CASP 927 92,15% -- -- -- -- 
TRAB 850 84,49% -- -- -- -- 
Fonte: elaboração do autor. 
 

 

Na tabela 5, a variável feminino indica o gênero e demonstra a forte 

evidência de que os valores percentuais de mulheres no mercado de trabalho são 

muito similares para ambas as pesquisas. 

 

A variável nascimento, como já foi explicado neste trabalho, foi elaborada 

apenas para se determinar a variável idade, que contém as informações que 

realmente interessam ao estudo. A diferença salarial entre os trabalhadores 

pesquisados pelo CASP e os trabalhadores pesquisados pela Pnad 2005 pode ser 

explicada pela maturidade, pois a média de idade do trabalhador egresso do CASP 

é de 28,02 anos, enquanto a média de idade do indivíduo estudado pela Pnad 2005 

é de 37,83 anos de idade. A maioria dos indivíduos pesquisados pelo CASP são 

jovens com 11 anos de escolaridade buscando o primeiro emprego. Neste cenário 

onde a idade, experiência e escolaridade são muito básicos e similares, as outras 

variáveis qualitativas e o próprio CASP não estão contribuindo significativamente 

para o bem-estar desses indivíduos.  

 

A variável branco apresenta 40,66% e 36,29% entre os indivíduos 

pesquisados pelo CASP e 2005, respectivamente. A variável branco apresenta uma 

certa subjetividade porque os resultados são obtidos por auto-declaração e no 

Brasil, o maior país mestiço do mundo, é muito subjetivo definir a raça de cada 

indivíduo. Os resultados apresentam uma diferença aceitável para os padrões 

estatísticos de grandes amostras e são considerados similares. 
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A variável experiência profissional revela um grande hiato entre os 

indivíduos avaliados nas duas pesquisas. Enquanto os trabalhadores que 

concluíram o CASP possuem apenas 8,96 anos de experiência profissional, os 

trabalhadores pesquisados pelo Pnad 2005 possuem 22,39 anos de experiência. 

Vale ressaltar o grande percentual de indivíduos sem experiência alguma. Na base 

de dados do CASP, 125 indivíduos não possuem nenhuma experiência profissional, 

ou seja, 12,43% dos entrevistados, e 70 candidatos possuem experiência inferior a 2 

anos, totalizando 6,96% dos entrevistados. Estes dados estão tabulados na tabela 6. 

Essa diferença na experiência pode explicar em grande parte o déficit salarial 

verificado entre os candidatos a emprego do CASP.  

 

Também há fortes evidências de que experiência e qualificação 

profissional, embora uma possa atuar como proxy da outra, são atributos distintos e 

que devem receber tratamento individual. 

 
Tabela 06 – Indivíduos do CASP com Nenhuma Experiência Profissional ou Experiência Inferior a 2 
anos  
Experiência Entrevistados Quantidade Valor % 
Nenhuma 1006 125 12,43% 
Inferior a 2 anos 1006 70 6,96% 
Fonte: elaboração do autor. 

 

A variável migrante apresenta diferenças de 32,70% do CASP para 

10,71% para a Pnad 2005. Essa diferença é aceitável e pode ser explicada pelo fato 

do SRE Fortaleza centralizar as ações de atendimento aos indivíduos do Rio Grande 

do Norte, Piauí, e Maranhão, tornando-os migrantes para a pesquisa do CASP em 

Fortaleza. A variável migrante apresenta uma particularidade que dificulta a sua 

interpretação. No perfil dos migrantes há tanto indivíduos do interior do estado, sem 

qualificação profissional quanto migrantes de grandes centros que possuem alta 

qualificação e empregabilidade.  

 
Tabela 07 – Comparação do Salário do Trabalhador Pesquisado pelo CASP com o Salário do 
Trabalhador Pesquisado pela Pnad 2005 
Média CASP Mín Máx Média Pnad Mín Máx Déficit 

R$ 666,60 R$ 230,00 R$ 5.000,00 R$ 1.052,70 R$ 18,48 R$ 55.000,00 57,95% 
Fonte: elaboração do autor. 
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A tabela 7 explica o déficit salarial dos indivíduos investigados pelo CASP 

em relação aos indivíduos investigados pela Pnad 2005 a partir da análise das 

médias salariais, seus valores mínimos e máximos. A média dos rendimentos dos 

indivíduos encaminhados pelo CASP ao mercado de trabalho é de apenas R$ 3,03 

por hora, ou R$ 666,60 mensais, enquanto a média salarial da região metropolitana 

de Fortaleza é de R$ 4,79 por hora, ou R$ 1.052,70 mensais, segundo os dados do 

Pnad 2005 (Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios do IBGE). O déficit 

salarial dos indivíduos do CASP em relação à média apresentada pelos indivíduos 

da Pnad 2005, é de 57,92 %. A unidade de medida de salários é o rendimento hora, 

ou seja, o valor recebido pelo trabalhador por uma hora de trabalho. Essa diferença 

é explicada agrupando-se os atributos ou analisando-os isoladamente.  

 

Como as diferenças salariais expressas pelas variáveis salários mensais 

e rendimento hora já foram discutidas, analisamos a variável educação. Os 

resultados também apontam como a educação, em nível médio, não proporciona 

grande impacto no bem-estar dos trabalhadores, pois os indivíduos pesquisados 

pela Pnad 2005 estudaram 7,88 anos, contra 11 anos de educação formal pelos 

indivíduos pesquisados pelo CASP, conforme demonstrado na tabela 5. Compara-se 

a ponderação do binômio educação e rendimento hora entre os indivíduos da base 

de dados do CASP e da Pnad 2005 e verifica-se, paradoxalmente, uma correlação 

negativa entre as variáveis investigadas nestes dois grupos distintos, pois embora 

apresentem menor grau de escolaridade, os trabalhadores pesquisados pela Pnad 

2005 possuem rendimentos maiores do que os trabalhadores pesquisados pelo 

CASP. 

 

Na análise comparativa dos rendimentos pessoais, os egressos do CASP 

obtiveram resultados inferiores aos obtidos pelo cidadão comum que foi avaliado 

pela Pnad 2005. Os resultados da tabela 3 expressam a maior média salarial dos 

trabalhadores pesquisados pela Pnad 2005, bem como um maior percentual entre 

os que recebem remuneração superior a um salário mínimo. A grande concentração 

de 1/3 dos trabalhadores do CASP na faixa de remuneração correspondente a um 

salário mínimo confirma esse raciocínio. 
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6.1. Resultados das estimações de equações para determinantes de 
rendimento pela abordagem por Mínimos Quadrados Ordinários 
 
 
Tabela 08 – Resultados do Modelo Estimado para o Rendimento Hora – Estimação por Mínimos 
Quadrados Ordinários (MQO) 

Variáveis Rendimento Hora 
C -2,31 

[-7,97] 
FEMI -0,64 

[-9,62] 
EXPE^2 -0,01 

[-0,55] 
BRAN 0,40 

[5,42] 
EXPE 0,11 

[7,83] 
MIGR 0,77 

[7,00] 
EDUC 0,34 

[22,61] 
CASP 0,56 

[2,56] 
Os valores entre colchetes indicam a estatística “t”. 
Fonte: elaboração do autor. 

A Tabela 8 apresenta os resultados das regressões utilizando-se 

rendimento hora como variável dependente. Todas as variáveis foram significantes a 

5%, exceto a variável expe2 e a variável dummy para participação no programa de 

treinamento demonstra um impacto positivo, embora modesto, em participar do 

CASP. Como o principal objetivo do estudo é avaliar este programa como projeto de 

inserção no mercado de trabalho, resta analisar qual sua contribuição sobre a 

chance dos indivíduos conseguirem emprego, de acordo com alguns atributos 

qualitativos selecionados na pesquisa. 
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6.2. Resultados das estimações do Modelo Probit para investigar o sucesso na 
obtenção do emprego através da abordagem da Máxima Verossimilhança 
 
 
Tabela 09 – Resultados do Modelo Estimado para a Obtenção de Emprego – Estimação por Máxima 
Verossimilhança (MV). 

VARIÁVEIS TRABALHO 
C -1,45 

[-4,79] 
FEMI -0,17 

[-1,58] 
EXPE^2 -0,01 

[-5,88] 
BRAN -0,14 

[-1,28] 
EXPE 0,14 

[7,34] 
MIGR 0,15 

[1,15] 
EDUC 0,07 

[3,31] 
CASP 1,36 

[8,10] 
Os valores entre colchetes indicam a estatística “t”. 
Fonte: elaboração do autor. 
 

A Tabela 9 apresenta os resultados da regressão múltipla para a obtenção 

de emprego. Os coeficientes, sempre que significantes, fornecem a direção da 

contribuição marginal de cada variável sobre a chance de se obter emprego, 

contribuição esta que será analisada de forma qualitativa na seção seguinte. A 

exceção de BRAN, FEMI e MIGR, os coeficientes estimados para todas as variáveis 

foram significantes e o sinal positivo para a variável CASP atesta a contribuição 

positiva do programa com a chance de sair de uma situação de desemprego. A 

avaliação mais detalhada do programa será então conduzida de acordo com a cor 

dos indivíduos e com a participação no programa. 

6.3. Avaliação do CASP: Efeitos Marginais e Probabilidades de Obtenção de 
Emprego 

As tabelas 10 e 11 adiante apresentam, respectivamente, uma análise dos 

efeitos marginais das variáveis sobre a chance de conseguir emprego e as mesmas 

chances de acordo com a média das variáveis quantitativas e três aspectos 

qualitativos investigados, quais sejam: sexo, cor e situação na região. 
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Tabela 10 – Efeitos Marginais das Variáveis Inseridas no Modelo de Avaliação do CASP 
Atributo Efeito Marginal 

FEMI Não-significante 
BRAN Não-significante 
EXPE Positivo 
MIGR Não-significante 
EXPE2 Negativo 
EDUC Positivo 
CASP Positivo 
(*) Significante a 10%. 
Fonte: elaboração do autor. 
 

A tabela 10 apresenta, de forma qualitativa, os efeitos marginais das 

variáveis utilizadas na modelagem. Os resultados se mostraram intuitivos, como os 

efeitos positivos das variáveis EXPE, EDUC e CASP na obtenção de emprego, e o 

efeito negativo para a variável EXPE2.A justificativa é que a experiência apresenta 

um efeito positivo crescente, até atingir o seu ápice, e a partir de uma determinada 

época, começa a produzir um efeito negativo na obtenção de trabalho, pois significa 

que o indivíduo está envelhecendo.  

 

 
Tabela 11 – A Eficácia do CASP sobre a Chance de Obter Emprego por Sexo e Cor 

Atributo Chance de Obter Emprego Diferença 

Mulher Não-Branca Não-Migrante sem CASP 53,98%  

Mulher Não-Branca Não-Migrante com CASP 89,44% 35,46 p.p. 

Homem Não-Branco Não-Migrante sem CASP 51,99%  

Homem Não-Branco Não-Migrante com CASP 92,22% 40,23 p.p. 

Mulher Branca Não-Migrante sem CASP 59,48%  

Mulher Branca Não-Migrante com CASP 86,65% 27,17 p.p. 

Homem Branco Não-Migrante sem CASP 52,79%  

Homem Branco Não-Migrante com CASP 89,80% 37,01 p.p. 

Fonte: elaboração do autor. 
Nota: O fato de ser migrante representa uma redução na chance de conseguir emprego. 
 

 

A tabela 11 permite avaliar o CASP de acordo com o sexo e a cor dos 

indivíduos analisados ao apresentar as probabilidades de conseguir emprego 

condicionado a cada atributo. Constata-se que enquanto um indivíduo do sexo 

feminino não-branco e não migrante possui uma chance de 53,98% de conseguir 

emprego, participando do programa essa probabilidade sobe para 89,44%, de forma 

que a probabilidade de sair da situação de desemprego é 35,46% maior. Entre os 
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homens não-brancos e não-migrantes o incremento é de 40,23%. Para os indivíduos 

de cor branca não-migrantes, o aumento da chance de conseguir emprego é 27,17% 

maior entre as mulheres e 37,01% maior entre os homens. 

 

Por fim, vale ressaltar que a investigação da variável migrante fornece 

resultados imprecisos devido à sua natureza ambígua. Os migrantes trazem consigo 

a característica de não possuírem qualificação profissional quando oriundos de 

localidades do interior onde as escolas são mais escassas e a vida laboral se inicia 

na infância. Entretanto, quando os indivíduos são migrantes de grandes centros, 

podem ter o atributo de possuir ampla qualificação profissional e alta 

empregabilidade. Assim, haveria espaço para um novo estudo comparando as 

diversas origens dos migrantes, seus atributos pessoais e sua contribuição para a 

economia local a partir da análise das atividades desenvolvidas por eles, bem como 

os seus rendimentos pessoais. Vale ressaltar que já existe o estudo de Lacerda 

(2004) que investiga a seletividade do migrante oriundo do interior do Ceará. 
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7. CONCLUSÕES 
 

 

A investigação do CASP como agente na inserção laboral e no aumento 

de renda do trabalhador demonstrou um resultado parcialmente positivo. O 

programa mostrou-se altamente eficaz na sua proposta de aumentar as chances de 

emprego para os indivíduos que concluíram o curso, mas pouco contribuiu no 

aumento de renda dos trabalhadores que participaram do programa. 

 

Os resultados inicialmente contraditórios com uma abordagem minceriana 

condizem com um modelo proposto para avaliação de um programa de treinamento: 

indivíduos homens não-brancos e não-migrantes possuem uma maior chance de 

conseguirem emprego, percentual este que é elevado em 40,23p.p. se eles 

participam do CASP, incremento similar ao verificado para os indivíduo do sexo 

feminino nas mesmas bases de comparação: 35,46p.p. 

 

Para homens e mulheres, de acordo com a cor branca, participar do 

programa de treinamento avaliado implica em um incremento de 37,01p.p. e 

27,17p.p. na chance de sair da situação de desemprego, respectivamente. 

 

Uma limitação do estudo relaciona-se à ausência de um 

acompanhamento individual para a investigação da assimilação e aplicação das 

técnicas ensinadas no CASP para descobrir o quanto os candidatos estão utilizando 

os conceitos ensinados pelo programa na agregação de valor para a sua formação 

profissional. Esse estudo seria importante, uma vez que apenas assistir as aulas 

como um mero ouvinte não garante uma transformação profissional, principalmente 

para os menos experientes. Sugere-se também que os participantes do curso sejam 

submetidos a uma avaliação de aproveitamento como requisito para o recebimento 

do certificado de conclusão e qualificação. Esta prática ajudaria a elevar o nível de 

preparação profissional dos estudantes do CASP, pois atualmente a assiduidade é o 

único requisito para o recebimento do certificado de conclusão. 

 

Pelas evidências já discutidas a respeito da incompleta performance atual 

do CASP, uma recomendação deste trabalho consiste em segmentar os 
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participantes do CASP em níveis distintos de fase profissional. Criar classes distintas 

para iniciantes que buscam identificar sua vocação profissional e almejam o primeiro 

emprego e classes avançadas conforme a idade, escolaridade, experiência e 

qualificação pré-existente nos participantes. A divisão específica por perfil de 

participantes permitiria que os instrutores enfatizassem suas orientações de acordo 

com os interesses específicos de cada classe, otimizando o aproveitamento e 

assimilação das técnicas disseminadas pelo programa e atingiria os indivíduos de 

forma mais contundente, provocando um maior impacto em suas carreiras e 

proporcionando-lhes um maior bem-estar temporal advindo da melhoria do emprego 

e renda. 

 

Finalmente, sugere-se um acompanhamento psicológico por um 

voluntário do SRE com qualificação profissional nesta área, que atue enfaticamente 

no perfil psicológico dos participantes, pois é notória a timidez e baixa auto-estima 

de diversos indivíduos, fato que contribui negativamente para o bom desempenho 

das atividades de classe e principalmente para a aplicação das técnicas propostas 

pelo programa, em especial, o desempenho em entrevistas de emprego. Essas 

sugestões ajudariam a elevar a eficácia do programa na sua missão de levar bem-

estar aos indivíduos, bem como a melhorar os resultados estatísticos relatados pelo 

programa. 
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