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Este texto procura analisar o mercado de trabalho para 
indivíduos que concluíram o ensino superior no Brasil. 
De acordo com informações do Censo 2010, traba-
lhadores com esse nível de escolaridade representam 
cerca de 15% do total de ocupados no mercado de 
trabalho brasileiro. Mesmo entre indivíduos com nível 
superior, nota-se uma desigualdade de rendimentos 
do trabalho bastante elevada. Este estudo tem como 
objetivo investigar os fatores que contribuem para 
essa desigualdade.

Na análise empírica, são utilizados dados do 
Censo Demográfico de 2010, realizado pelo Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Para as 
pessoas com nível superior, o Censo oferece informações 
sobre a área de formação, além de perguntas referentes 
à conclusão de cursos de mestrado e de doutorado. 
Para os indivíduos ocupados, também são disponibilizadas 
no Censo informações sobre a ocupação, definida para o 
nível de quatro dígitos. Com isso, as ocupações podem 
ser associadas com a área de formação, de acordo com 
o grau de compatibilidade entre o tipo de aprendizado 
e a atividade exercida no mercado de trabalho.

Os resultados estimados mostram disparidades 
acentuadas nos rendimentos entre grupos definidos 
pela área de formação superior. Mesmo controlando 
para características individuais, nota-se, por exemplo, 
que pessoas com formação na área de engenharia 
recebem cerca de 80% a mais que aqueles na área 
de educação. Além disso, os diferenciais em relação 
a essa última área tendem a aumentar nos percentis 
mais altos da distribuição de rendimentos. As evidências 
também indicam que desajustes entre ocupação e área 
de formação contribuem para a determinação dos 
rendimentos. Indivíduos em ocupações diretamente 
relacionadas com a formação recebem um prêmio 

estimado em 11% em relação aos trabalhadores em 
ocupações que também exigem formação superior, 
embora não estejam relacionadas com as suas áreas 
de formação. Nos percentis mais elevados, esse 
prêmio se mostra ainda maior, alcançando 19% no 
90o percentil. As penalidades estimadas para o fato 
de trabalhadores com formação superior atuarem em 
ocupações que não exigem esse nível de qualificação 
são elevadas, representando uma redução de 30% 
nos rendimentos. As perdas estimadas são menores 
no topo da distribuição. 

Os resultados mostram, portanto, que a área 
de formação está bastante relacionada com a remu-
neração no mercado de trabalho. Para determinadas 
áreas, não apenas os rendimentos são menores em 
média, como também é alta a probabilidade de o 
indivíduo ter uma ocupação não relacionada com a 
sua formação, o que contribui para rendimentos ainda 
menores. Esses são os casos, por exemplo, das áreas 
de educação e humanidades e artes. Em outras áreas, 
como saúde e direito, no entanto, a probabilidade de 
ter uma ocupação relacionada à formação é elevada, 
assim como os rendimentos do trabalho. Já para os 
indivíduos com formação em engenharia, a chance de 
uma ocupação não associada com a formação é mais 
alta, o que não impede que os indivíduos nesse grupo 
tenham rendimentos elevados, em média. Essas diferenças 
por área de formação, assim como as implicações dos 
desajustes entre formação e ocupação, contribuem 
significativamente para as elevadas disparidades 
verificadas entre os rendimentos dos indivíduos com 
formação superior no Brasil. 
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