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SUMÁRIO EXECUTIVO
Este Texto para Discussão busca analisar se o Programa 
Universidade para Todos (Prouni) ajuda na construção de 
melhores trajetórias laborais para os seus beneficiários. 
Em especial, se a iniciativa contribui na constituição 
de trajetórias que se reflitam em maiores salários, 
quando esses graduados universitários conseguem 
uma inserção no mercado de trabalho.

Os rendimentos dos graduados que se 
encontravam empregados no momento mais recente  
da análise mostram que aqueles com acesso à 
universidade por meio do Prouni tinham uma situação 
mais precária, em relação aos que não necessitaram 
fazer uso desse programa.

Ao contrário, porém, do que possa parecer à 
primeira vista, isso não necessariamente demonstra 
o eventual insucesso do Prouni. Afinal, a variação dos 
salários antes e depois da graduação universitária aponta 
avanços salariais para ambos os grupos, beneficiários 
e não beneficiários.

No caso dos primeiros, entretanto, esse 
desenvolvimento parece ter sido significativamente 
maior. Ou seja, pelo que as evidências sugerem, o 
programa favoreceu a construção de melhores trajetórias 
profissionais, que se desdobraram em maiores salários.

O que o Prouni não conseguiu foi superar, por 
inteiro, a situação de “desvantagem” (handcap) original 
de seus beneficiários. Essa situação faz com que, mesmo 
anos após o fim da graduação, estes últimos ainda 
recebam salários inferiores.


