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Resumo
O objetivo deste estudo é avaliar se uma Ação Afirmativa de bonificação (pontuação
adicional) para admissão em uma universidade brasileira está positivamente relacionada à
probabilidade de um indivíduo empreender. A política analisada consiste no Argumento de
Inclusão (AI) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que adicionava
10% à nota no vestibular para estudantes egressos de escolas públicas até o ano de 2012.
Aplicou-se o método de Regression Discontinuity Design (RDD) em um conjunto de dados
que combina a candidatura à UFRN entre 2010 e 2012 com informações de abertura e
sociedade em empresas, disponibilizadas pela Receita Federal até 2021 (cobrindo o período
a partir do ingresso na UFRN e considerando até cinco anos após a formação) e a Relação
Anual de Informações Sociais (RAIS 2017), do Ministério do Trabalho e Emprego. Em
síntese, não foram identificados efeitos estatisticamente significantes de frequentar a UFRN,
beneficiado pela política, sobre a probabilidade de empreender. Adicionalmente, candidatos
elegíveis, especificamente do gênero masculino, que ingressaram na universidade com a
política tiveram um aumento nos anos de educação e na probabilidade de concluir a
faculdade, logo, a formação acadêmica pode gerar perspectivas futuras de empregos formais,
aumentando o custo de oportunidade de empreender.
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Resumo 

 

O objetivo deste estudo é avaliar se uma Ação Afirmativa de bonificação (pontuação adicional) 

para admissão em uma universidade brasileira está positivamente relacionada à probabilidade 

de um indivíduo empreender. A política analisada consiste no Argumento de Inclusão (AI) da 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), que adicionava 10% à nota no 

vestibular para estudantes egressos de escolas públicas até o ano de 2012. Aplicou-se o método 

de Regression Discontinuity Design (RDD) em um conjunto de dados que combina a 

candidatura à UFRN entre 2010 e 2012 com informações de abertura e sociedade em empresas, 

disponibilizadas pela Receita Federal até 2021 (cobrindo o período a partir do ingresso na 

UFRN e considerando até cinco anos após a formação) e a Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS 2017), do Ministério do Trabalho e Emprego. Em síntese, não foram 

identificados efeitos estatisticamente significantes de frequentar a UFRN, beneficiado pela 

política, sobre a probabilidade de empreender. Adicionalmente, candidatos elegíveis, 

especificamente do gênero masculino, que ingressaram na universidade com a política tiveram 

um aumento nos anos de educação e na probabilidade de concluir a faculdade, logo, a formação 

acadêmica pode gerar perspectivas futuras de empregos formais, aumentando o custo de 

oportunidade de empreender. 

 

Palavras-chave: Ações Afirmativas; Bonificação; Empreendedorismo Minoritário; Acesso à 

Universidade; Comportamento Empreendedor. 

 

 

 

1 Introdução 

 

O empreendedorismo tem sua importância reconhecida para o crescimento econômico, 

sobretudo no âmbito de países em desenvolvimento (Castellanza, 2020; Kimmitt, Muñoz, & 

Newbery, 2020; Urbano & Alvarez, 2014) e nos últimos anos houve o desdobramento de 

estudos, seja na perspectiva comportamental, econômica e/ou sociocultural, acerca de fatores 

que estimulam a intenção de empreender (Lerner & Malmendier, 2013; Markussen & Røed, 

2017; Meoli, Fini, Sobrero, & Wiklund, 2020). 

Um dos desafios para a agenda de pesquisa em empreendedorismo é compreender a 

relação entre desigualdades socioeconômicas e participação em atividades empreendedoras em 

países emergentes (Bruton, Sutter, & Lenz, 2021). Nesta perspectiva, a literatura documenta a 

baixa representatividade de grupos minoritários no empreendedorismo, tais como, pobres (Lee, 

Tuselmann, Jayawarna, & Rouse, 2019; Mohamad, Masron, & Ibrahim, 2021; Shelton & 

Minniti, 2018), negros (Deskins & Ross, 2018), mulheres (Feder & Nitu-Antonie, 2017; 

Murphy et al., 2019; Naldi, Baù, & Markowska, 2019; Vracheva & Stoyneva, 2020) e migrantes 

(Alexandre, Salloum, & Alalam, 2019; Verver, Passenier, & Roessingh, 2019).  

A sub-representação desses grupos na atividade empreendedora ocorre, principalmente, 

por suas características socioeconômicas, severas restrições de capital, bem como pelas 

dificuldades de acesso a crédito e educação (Daniel, Henley, & Anwar, 2019; Deskins & Ross, 

2018; Millan, Congregado, Roman, Van Praag, & Van Stel, 2014). Assim, para acesso à 

educação, emprego ou o desenvolvimento do trabalho autônomo, grupos historicamente 

desfavorecidos podem se beneficiar de medidas voltadas à redução de desigualdades e 
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discriminações, as chamadas políticas de Ações Afirmativas (AA) (Alon & Malamud, 2014; 

Fairlie & Marion, 2012; Francis-Tan & Tannuri-Pianto, 2018). No âmbito educacional, as AA 

promovem maior diversidade ao estabelecer o contato entre grupos de realidades distintas (Rao, 

2019). 

O capital humano obtido através da educação tem se mostrado um forte impulsionador 

do empreendedorismo (Dilli & Westerhuis, 2018; Margaça, Hernández-Sánchez, Sánchez-

García, & Cardella, 2020; Millan et al., 2014). Desta forma, é possível que ações afirmativas 

educacionais impulsionem o comportamento empreendedor de minorias, visto que a 

convivência com uma variedade de diferenças pode aumentar as possibilidades de aproximação 

e influência mútua entre indivíduos de etnia/raça, grupos sociais e origens diversas (Lessard, 

Kogachi, & Juvonen, 2019; Rao, 2019; Rivas-Drake, Saleem, Schaefer, Medina, & Jagers, 

2019). Ademais, estudantes universitários são empreendedores em potencial (Liñán, Urbano, 

& Guerrero, 2011). Desta forma, a oportunidade educacional, em nível superior, pode aumentar 

a propensão de um indivíduo empreender, em detrimento daqueles que não têm acesso ao 

ambiente acadêmico universitário (Margaça et al., 2020; Millan et al., 2014). Em contrapartida, 

maior formação superior pode promover acesso a maiores salários, fazendo com que os 

indivíduos busquem carreiras em suas áreas de formação, não optando pela entrada na atividade 

empreendedora (Liu et al., 2019; Thomas, 2009). 

Embora as pesquisas anteriores tenham avançado consideravelmente ao estudar o 

impacto da educação superior sobre o comportamento empreendedor, os resultados não são 

consensuais e ainda existe uma lacuna relacionada a evidências empíricas acerca do efeito de 

frequentar uma universidade, beneficiado por Ações Afirmativas, sobre a probabilidade de 

tornar-se empreendedor. Logo, este gap na literatura conduziu à elaboração da seguinte questão: 

“O benefício de uma Ação Afirmativa para acesso ao Ensino Superior influencia um 

indivíduo a se tornar empreendedor?”.  

Para responder a questão proposta, o presente estudo contou com o uso e fusão de três 

diferentes bases de dados brasileiras. A primeira delas consiste nos dados dos inscritos nos 

vestibulares da UFRN para ingresso entre os anos de 2010 e 2012, fornecidos pela Comissão 

Permanente de Vestibular – COMPERVE. A segunda trata-se da Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS) do ano de 2017, que fornece informações sobre todos os empregados registrados 

no Brasil. A terceira base trata-se dos dados abertos da Receita Federal sobre abertura e quadro 

societário de empresas brasileiras, cobrindo o período a partir do ingresso na UFRN e 

considerando até cinco anos após a formação. No tocante à estratégia de análise, foi utilizada a 

técnica Regression Discontinuity Design (RDD), para verificar se a ação afirmativa em questão 

incentiva a participação em atividade empreendedora por parte dos candidatos beneficiados. 

Este estudo contribui para a literatura ao apresentar evidências empíricas sobre o 

impacto que a oportunidade educacional, em nível superior, pode gerar na atividade 

empreendedora de indivíduos beneficiados por uma política de ação afirmativa. Ademais, 

apresenta contribuições metodológicas ao utilizar RDD, visto que a exploração da 

descontinuidade na probabilidade de admissão - combinada com dados administrativos de 

abertura de empresas e disponíveis para alunos elegíveis admitidos e não admitidos - permite 

lançar luz sobre o efeito causal de frequentar a universidade com o benefício da ação afirmativa 

sobre o comportamento empreendedor de indivíduos acima e abaixo do limiar de admissão, 

sendo esta uma vantagem metodológica (Anelli, 2020; Khanna, 2020).  

Estudar o comportamento empreendedor de grupos com status de minorias (egressos de 

escolas públicas, pobres, pretos, pardos ou indígenas, etc.) não é apenas um tópico acadêmico 

de interesse, mas sobretudo um tópico de importância política em muitas nações em 

desenvolvimento (Urbano & Alvarez, 2014), Este gap é notável, especialmente, na literatura 

brasileira e investigar tal questão torna-se relevante dado o papel do empreendedorismo na 

geração de emprego e sustento (Castellanza, 2020; Kimmitt, Muñoz, & Newbery, 2020), 
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considerando que e Brasil é um mercado emergente que possui uma significativa parcela da 

população vivendo abaixo da linha da pobreza (IBGE, 2019) e que, muitas vezes, empreender 

torna-se a única saída para acesso à renda. 

O restante deste artigo está organizado da seguinte forma. A Seção 2 apresenta a revisão 

da literatura. A Seção 3 descreve a metodologia adotada, Seção 4 apresenta os resultados e 

discussão. Por fim, a Seção 5 contempla as conclusões. 

 

2 Revisão da Literatura 

2.1 Ações Afirmativas e Empreendedorismo de Grupos Minoritários 

 

Historicamente, muitos são os desafios para o fortalecimento do empreendedorismo de 

determinados grupos sociais, resultando em uma desigualdade de acesso a esse tipo de atividade 

econômica (Bruton et al., 2021; Deskins & Ross, 2018). Ao discorrer sobre a relação entre 

pobreza e empreendedorismo, Morris e Tucker (2021) argumentam que as disparidades na 

propriedade das empresas podem exacerbar a desigualdade de riqueza ao longo das gerações e 

gerar persistente estagnação econômica para as minorias.  

Tendo em vista o papel da atividade empreendedora como fonte de emprego, bem como 

um canal de mobilidade socioeconômica, as nações em desenvolvimento podem estimular o 

comportamento empreendedor de indivíduos sub-representados por meio de diferentes 

subsídios, tais como acesso a financiamento (Bates & Robb, 2014), ações afirmativas para 

contratação de empresas de minorias e mulheres (Fairlie & Marion, 2012; Marion, 2017), 

incentivo ao contato intergrupal, visto que a segregação pode coibir o empreendedorismo (Bates 

et al., 2018; Feld & Zölitz, 2017; Lessard et al., 2019), formação superior e qualificação 

(Cunningham & Menter, 2021).   

As evidências empíricas sobre o referido tema permeiam distintos campos e alguns 

pesquisadores defendem que as adversidades enfrentadas por empreendedores nascentes, que 

se enquadram em perfis economicamente desfavorecidos e minoritários, exigem ações 

afirmativas de diferentes naturezas, como o estímulo à contratação, o acesso a empréstimos e 

cotas educacionais (Cunningham & Menter, 2021; Fairlie & Marion, 2012; Marion, 2017). Em 

outras palavras, é preciso reduzir as desigualdades nas taxas de empreendedorismo e, portanto, 

ajudar na superação dos limites sociais, financeiros e mesmo pessoais impostos às iniciativas 

empreendedoras do público minoritário (Deskins & Ross, 2018; Shelton & Minniti, 2018).  

A literatura sobre o impacto de determinadas ações afirmativas no desenvolvimento do 

empreendedorismo ainda é incipiente (Fairlie & Marion, 2012; Chatterji et al., 2014; Marion, 

2017). De acordo com as formulações de Marion (2017), além das referências nesse campo 

serem escassas e limitadas, as evidências acerca dos efeitos desse tipo de medida sobre o 

comportamento empreendedor de minorias e sobre a sobrevivência das empresas não são 

tratadas separadamente, fato que dificulta o fortalecimento das discussões e de análises mais 

abrangentes. 

Na perspectiva de Marion (2009) e Bates et al. (2018), empresas que são de propriedade 

de minorias geralmente estão localizadas em áreas que concentram um público igualmente 

minoritário, fato que pode gerar eventual segregação, inibir a possibilidade de estabelecimento 

de parcerias e networking com outros empreendedores, bem como ocasionar baixas taxas de 

sobrevivência dos empreendimentos.  

No tocante às ações afirmativas com foco no acesso ao ensino superior, segundo 

Cunningham e Menter (2021, p. 343), tais iniciativas buscam uma mudança de paradigma entre 

as universidades que pode, em última instância, levar à transformação em direção a 

universidades empreendedoras. Todavia, especialmente o impacto de AA para acesso ao ensino 

superior sobre atividades empreendedoras não tem recebido muita atenção na literatura 

(Cunningham & Menter, 2021; Dilli & Westerhuis, 2018). 
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No contexto da Califórnia, ações afirmativas buscaram incentivar empresas (do setor de 

construção de estradas) pertencentes a minorias étnico-raciais e de gênero, estimulando a 

contratação financiada pelo estado e incentivos governamentais para negócios de propriedade 

de negros, asiáticos e mulheres. Desta forma, alguns estudos avaliaram essas políticas e 

identificaram um crescimento nos estabelecimentos pertencentes, sobretudo, aos negros 

(Marion, 2009, 2011). No geral, houve um aumento significativo nas compras em empresas de 

grupos minoritários e em empresas lideradas por mulheres. Ademais, novas construtoras 

surgiram após a ação afirmativa (Marion, 2009, 2011). 

O efeito de uma ação afirmativa específica sobre o empreendedorismo dependerá da 

finalidade da política, bem como de fatores relacionados ao contexto em que foi implementada 

(Deskins & Ross, 2018; Marion, 2017). É possível que uma ação afirmativa tenha sido instituída 

com um objetivo diferente de impulsionar o empreendedorismo de um país e mesmo assim 

cause impacto nas taxas de abertura de empresas, como é o caso de políticas educacionais, 

objeto de estudo desta pesquisa. Outro exemplo trata-se de políticas de incentivo ao trabalho 

tradicional, visto que ao serem beneficiados por uma política de contratação para empregos 

formais, indivíduos podem se envolver mais em atividade empreendedora (Chatterji et al., 

2014). 

No tocante a políticas voltadas para contratação de grupos minoritários em empregos 

tradicionais, Fairlie e Marion (2012) e Chatterji et al. (2014) apresentaram resultados 

divergentes acerca dos seus efeitos sobre o empreendedorismo. A hipótese de investigação de 

que o custo de oportunidade de abertura de novos empreendimentos diminui à medida que as 

oportunidades de contratação para trabalhos tradicionais são reduzidas é sustentada por Fairlie 

e Marion (2012), mas isso não foi evidenciado na pesquisa de Chatterji et al. (2014).  

A eliminação de ações afirmativas para acesso à emprego de grupos historicamente 

desfavorecidos, na Califórnia e Washington, ocasionou um crescimento modesto na taxa de 

trabalho autônomo entre mulheres e minorias (Fairlie & Marion, 2012). Em contrapartida, após 

a implementação de programas de ação afirmativa de estímulo à contratação para trabalhos 

tradicionais, em algumas cidades dos EUA, houve um aumento nas taxas de empreendedorismo 

entre grupos minoritários, em relação aos indivíduos brancos (Chatterji et al., 2014). 

A implementação de algumas ações afirmativas pode ter efeito dual, constituindo um 

fator motivador (Marion, 2011; Chatterji et al., 2014) ou inibidor do empreendedorismo (Fairlie 

& Marion, 2012). Destaca-se ainda que é possível que empreendedores minoritários, 

beneficiados por ações afirmativas, contratem ou se associem a indivíduos que também sejam 

do mesmo grupo, fato este interessante para os formuladores de políticas públicas, visto que o 

incentivo ao crescimento de empresas lideradas por pessoas menos favorecidas pode reduzir a 

taxa de desemprego de outros indivíduos pertencentes a mesma categoria minoritária (Deskins 

& Ross, 2018). 

 

2.2 A Influência da Educação Superior no Comportamento Empreendedor 

 

Conforme já discutido, algumas pesquisas destacam as dificuldades de acesso a crédito, 

financiamentos, redes de fornecedores, parcerias, entre outros fatores, como determinantes das 

desigualdades no acesso ao empreendedorismo por parte de minorias étnicas/raciais, de gênero 

e de classes sociais baixas (Alexandre et al., 2019; Fairlie & Marion, 2012; Marion, 2017; 

Shelton & Minniti, 2018; Verver et al., 2019). Todavia, a oportunidade educacional limitada, 

embora não tenha sido amplamente estudada, pode estar associada à probabilidade de alguém 

aspirar a possuir seu próprio negócio (Dilli & Westerhuis, 2018; Margaça et al., 2020; Millan 

et al., 2014; Thomas, 2009). 

O impacto da educação sobre a decisão de se tornar empreendedor foi objeto de estudo 

de Thomas (2009), sendo este um dos primeiros a examinar como oportunidades educacionais 
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limitadas podem influenciar na sub-representação de minorias na atividade empreendedora no 

contexto dos Estados Unidos. Com isto, os principais resultados do estudo apontam que o 

sucesso acadêmico reduz a probabilidade de o indivíduo aspirar ter seu próprio negócio. Desta 

forma, jovens aspirantes a empreendedores podem não reconhecer a importância da formação 

universitária para iniciarem um empreendimento e obterem sucesso em seus negócios. 

A pesquisa de Thomas (2009) também identificou que os fatores que mais afetam 

positivamente a propensão a empreender são recursos financeiros e possuir pais 

empreendedores. Ademais, asiáticos e os homens também são mais propensos a empreender. 

Tais resultados implicam que indivíduos com educação formal podem almejar melhores 

oportunidades em outras ocupações, bem como desejar obter mais escolaridade e experiência 

antes de iniciar um negócio.  

Assim, estudos que abordam o efeito da educação superior sobre a abertura de empresas 

apresentam resultados mistos, podendo haver uma relação positiva (Dilli & Westerhuis, 2018; 

Millan et al., 2014; Piva & Rovelli, 2021) ou negativa (Thomas, 2009). A associação entre 

empreendedorismo e educação pode ser mediada pelos tipos de negócios, de modo que quanto 

maior o resultado educacional, maior será o envolvimento com atividade empreendedora em 

campos de alto crescimento, que requerem altos níveis de habilidade. Em contrapartida, campos 

que requerem baixos níveis de habilidade e são setores de baixo crescimento se relacionam 

negativamente com maior nível educacional (Liu et al., 2019; Thomas, 2009).  

A pesquisa de Liu et al. (2019) corrobora a de Thomas (2009) ao identificar que a 

participação na educação continuada, em Taiwan, não demonstrou relação significativa com o 

empreendedorismo jovem. De acordo com os resultados do referido estudo, os jovens 

empreendedores tendem a não participar da educação continuada, citando razões como "falta 

de tempo" e "falta de cursos necessários". Além disso, eles descobriram que a maioria dos 

empreendedores negros selecionam nichos de negócios que oferecem baixa barreira à entrada, 

ou seja, buscam atuar em setores poucos lucrativos e de baixo crescimento, em acordo com 

Bates e Robb, (2014) e Bates et al. (2018). 

O valor da educação para o empreendedorismo também foi estudado por Millan et al. 

(2014), que buscaram estimar se a propensão a empreender de um indivíduo estava relacionada 

ao seu próprio nível de educação e ao nível de educação da população. Desta forma, 

encontraram uma relação significativamente positiva entre a taxa de escolaridade, do indivíduo 

e da população, e o desenvolvimento do empreendedorismo, incluindo sobrevivência do 

negócio e a probabilidade de que um empresário comece a empregar pessoal e se mantenha 

como um empregador por um período mais longo. 

Por conseguinte, as descobertas do estudo de Millan et al. (2014) implicam que o 

empreendedorismo e as políticas de acesso ao ensino superior devem ser considerados em 

conjunto, sendo este intento buscado no presente estudo. Nesta mesma perspectiva, Dilli e 

Westerhuis (2018) e Sharma (2021) destacam que a oportunidade educacional pode eliminar 

disparidades de gênero na atividade empreendedora inovadora. 

Dilli e Westerhuis (2018) examinaram o papel da escolha de curso superior em 

disciplinas como ciências, tecnologia, engenharia e matemática (do inglês Science, Technology, 

Engineering and Mathematics ou STEM) na promoção da atividade empreendedora. Com 

dados do Global Entrepreneurship Monitor (GEM), os resultados da pesquisa mostraram que 

os países com maior igualdade de gênero na educação científica apresentam maiores índices de 

atividade empreendedora em setores intensivos nessas áreas de conhecimento, bem como 

aspirações de alto crescimento.  

Nesse âmbito, Piva e Rovelli (2021) buscaram identificar fatores que reduzem a 

desigualdade de gênero no empreendedorismo. Assim, investigaram a relação entre a educação 

universitária em campos como STEM e a entrada de recém-formados do gênero feminino e 

masculino no empreendedorismo. Os resultados apontaram que a formação em economia e 
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gestão reduz o desequilíbrio de gênero no empreendedorismo entre os recém formados. No 

entanto, a desigualdade é maior entre os graduados que frequentaram cursos com alunos de 

campos diferentes do STEM, fato que demonstra o peer effect sob a propensão a empreender 

(Lerner & Malmendier, 2013; Markussen & Røed, 2017). 

Uma reflexão oriunda dos trabalhos de Dilli e Westerhuis (2018) e Piva e Rovelli (2021) 

é que eliminando a lacuna de gênero na ciência, no nível nacional, é possível beneficiar um país 

como um todo no tocante ao empreendedorismo, uma vez que estimula o envolvimento em 

atividade empreendedora inovadora. Desta forma, estes resultados são importantes não apenas 

para a literatura, mas sobretudo para os formuladores de políticas educacionais e que buscam 

incentivar o comportamento empreendedor.  

Em síntese, as evidências são duais. Por um lado, frequentar a universidade fomenta o 

ensino, pesquisa e inovação, gerando transbordamentos de conhecimentos e esforços para 

promover o empreendedorismo dos acadêmicos (Cunningham & Menter, 2021; Lehmann, 

Meoli, Paleari, & Stockinger, 2020). Por outro lado, aumentar as possibilidades de formação 

(Krashinsky, 2008; Liu et al., 2019; Thomas, 2009) e, possivelmente, a empregabilidade, pode 

aumentar o custo de oportunidade de empreender de minorias (Fairlie & Marion, 2012). 

 

 

3 Metodologia 

 

3.1 Contexto da Política de Bonificação da UFRN  

 

Em 2006, a Universidade Federal do Rio Grande do Norte implementou uma política 

para beneficiar estudantes que cursaram todo o Ensino Médio e parte do Ensino Fundamental 

em escolas públicas. A política foi denominada “Argumento de Inclusão (AI)” e consiste em 

uma ação afirmativa de bonificação, ou seja, os alunos elegíveis, que cumpriam todos os 

requisitos, recebiam uma pontuação adicional de 10% na nota final do vestibular (Griner, et al., 

2015). 

Os critérios de elegibilidade para os anos de 2010 e 2011 exigiam que o candidato 

tivesse cursado, com aprovação, os três últimos anos do Ensino Fundamental (7º ao 9º ano) e 

todo o Ensino Médio na rede pública. Em 2012 ocorreram mudanças nos requisitos e os 

candidatos deveriam comprovar que cursaram a partir do segundo ano do Ensino Fundamental 

(2º ao 9º ano) e todo o Ensino Médio em escolas públicas. Logo, torna-se relevante utilizar tal 

recorte temporal, explorando a mudança ocorrida, que exige mais anos de educação na rede 

pública. 

Para receber a bonificação/pontuação adicional, os candidatos deveriam se autodeclarar 

de escolas públicas e comprovar tal situação, logo, no ato da inscrição no vestibular deveriam 

solicitar participação no processo de seleção com o AI. Por conseguinte, os documentos 

comprobatórios seriam analisados e os candidatos eram informados do deferimento ou 

indeferimento. Para fins deste estudo, a situação do candidato em relação ao AI pode ser 

dividida em cinco categorias: 

I. AI Não Requerido: candidatos que não solicitaram o AI (inclui os que não 

solicitaram por não atenderem aos requisitos e os que atenderiam, mas optaram 

por concorrer sem a política);  

II. Requerido e Indeferido: candidatos que solicitaram o AI, mas não foram 

considerados elegíveis (não atenderam aos requisitos/critérios);  

III. Requerido, Deferido, Não acesso: candidatos que solicitaram o AI, tiveram o 

pedido deferido, receberam a pontuação adicional, mas não obtiveram nota 

suficiente para ingressarem na UFRN;  
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IV. Requerido, Deferido, Acesso (AI não necessário): candidatos que solicitaram 

o AI, tiveram o pedido deferido e foram classificados para ingressarem na 

UFRN, porém ingressariam mesmo sem o benefício do argumento, pois 

obtiveram pontuação suficiente;  

V. Requerido, Deferido, Acesso (AI necessário): candidatos que solicitaram o AI, 

tiveram o pedido deferido e só foram classificados para ingressarem na UFRN 

devido ao benefício do argumento de inclusão. 

Essa política foi uma iniciativa própria da UFRN e não se estendeu à outras 

Universidades brasileiras, estando vigente nos processos seletivos de 2006 a 2012, visto que 

em 2013 a UFRN passou a adotar, por exigência legal da Lei 12.711/2012 (Lei das Cotas), um 

outro sistema de reserva de vagas nas Universidades Federais e Institutos Federais (Brasil, 

2012).   

 

3.2 Dados  

 

Em síntese, o conjunto de dados para estudo foi obtido pela fusão de três bases de dados: 

informações da candidatura à UFRN entre 2010 e 2012 (gênero, raça, idade renda, curso, 

pontuações no processo seletivo, origem escolar, entre outras informações pessoais, 

socioeconômicas e acadêmicas dos candidatos) com dados abertos da Receita Federal sobre 

abertura e sociedade em empresas brasileira (atualizada em 2021) e informações do mercado 

de trabalho, disponíveis na Relação Anual de Informações Sociais (RAIS 2017) do Ministério 

do Trabalho e Emprego. Optou-se pelo recorte temporal de 2010 – 2012, pois desde 2006, ano 

de implementação do AI, a política passou por mudanças nos critérios de elegibilidade, 

tornando-se mais padronizada a partir de 2010, ano em que a pontuação adicional passou a ser 

de 10%, independente do curso (nos anos anteriores o bônus variava por curso).  

 

3.2.1 Normalização do Score de Admissão 

A pontuação de admissão no vestibular da UFRN varia de acordo com cada curso, por 

este motivo, torna-se necessário realizar a normalização das notas. O ponto de corte (cutoff) é 

o score do último aluno i de determinado curso c em cada ano t. Nesta pesquisa, a nota de corte 

será normalizada para 0 (pontuação do último aluno admitido), de modo que o procedimento 

baseia-se em estudos como o de Francis-Tan e Tannuri-Pianto (2018), Heinesen (2018) e Ribas, 

Sampaio e Trevisan (2020), que identificaram o score de corte para admissão através de uma 

pontuação normalizada. Assim, será utilizada a seguinte fórmula para a normalização: 

𝑁𝑆𝑖 =
𝑆𝑖𝑐𝑡 − 𝐶𝑐𝑡
𝑆𝐷𝑐𝑡

 (I) 

A pontuação normalizada do exame de admissão é a diferença entre o resultado geral 

do candidato e seu ponto de corte específico, dividido pelo desvio padrão, ou seja, 𝑁𝑆𝑖 é o score 

normalizado, 𝑆𝑖𝑐𝑡 é a pontuação de aluno i no vestibular, 𝐶𝑐𝑡  é a pontuação do último aluno 

classificado para o curso c e ano t (C é o cutoff específico); e 𝑆𝐷𝑐𝑡 é o desvio padrão da 

pontuação para o curso c e ano t. O score normalizado será utilizado na estimação dos modelos 

de Regressão com Descontinuidade. Por conseguinte, a base de dados com o score normalizado 

foi fundida com as outras duas fontes de dados sobre abertura e sociedade em empresas e 

participação no mercado formal. 
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3.3 Estratégia de Análise e Grupos de Tratamento e Controle 

 

Em particular, este estudo compara candidatos que entraram na universidade com 

pontuação perto da nota de corte com candidatos que não entraram e ficaram um pouco abaixo 

da nota de corte (marginalmente acima do limiar e marginalmente abaixo dele), usando 

Regression Discontinuity Design (RDD) (Angrist & Pischke, 2008; Cattaneo, Idrobo, & 

Titiunik, 2020). Assim, o score normalizado (𝑁𝑆𝑖) representa o cutoff para o modelo. 

Em síntese, no tocante à execução/operacionalização do modelo RDD, neste projeto foi 

utilizado o pacote rdrobust (Calonico, Cattaneo, & Titiunik, 2020), que está disponível tanto 

no software estatístico Stata® quanto no RStudio, sendo este pacote amplamente utilizado na 

literatura. Desta forma, o estimador será não paramétrico, que atualmente tornou-se a 

abordagem recomendada de estimativa RDD (Cattaneo, Titiunik, & Vazquez-Bare, 2020. 

Ademais, a escolha da abordagem não paramétrica se justifica pelo fato de que em tal estratégia 

a determinação do efeito médio do tratamento no ponto de corte se baseia em técnicas recentes 

de regressão linear local, polinômios locais (Cattaneo et al., 2020), evitando, portanto, a baixa 

capacidade de estimativa em técnicas anteriormente usadas (Calonico et al., 2020; Hanh, Todd, 

&Van der Klaauwn, 2001). 

A principal variável de interesse é “Empreendedor”, que representa se um determinado 

indivíduo se tornou empreendedor formal (abriu uma empresa ou estabeleceu sociedade). Esta 

é uma variável de natureza dicotômica que indica se o indivíduo que não tinha envolvimento 

com atividade empreendedora tornou-se empresário após ingressar e/ou concluir a graduação. 

No que se refere à limitação temporal para empreender, Markussen e Røed (2017) sugerem um 

período que compreende o ingresso na instituição e vai até no máximo 5 anos após concluir a 

graduação. 

No tocante aos grupos de tratamento e controle, um modelo mais geral consiste em 

analisar o efeito sobre o comportamento empreendedor de todos os indivíduos que atendem aos 

critérios para o Argumento de Inclusão (AI), comparando os que realmente só foram admitidos 

devido a política (situação AI necessário, grupo V) somados com os que ingressariam mesmo 

na ausência do AI (situação AI não necessário, grupo IV) versus os beneficiados com a política 

que não conseguiram ingressar (situação III) ((IV + V) versus III). Adicionalmente, analisou-

se o efeito realizando uma comparação por grupo, ou seja, separando os indivíduos que só foram 

admitidos devido ao argumento de inclusão (AI necessário, Grupo V) e, como grupo de 

controle, os beneficiados que não conseguiram ingressar (Grupo III); E outra análise com os 

que ingressariam mesmo sem o AI (AI não necessário, Grupo IV), em comparação com que os 

não conseguiram ingressar. 

Para que o projeto de RDD proposto neste estudo seja válido, devem ser satisfeitas as 

condições de continuidade da variável de atribuição (running variable que determina o cutoff) 

e de variáveis covariadas (Cattaneo et al, 2021). Para tanto, realizou-se o Teste de McCrary 

(2008), analisando a distribuição de densidade da variável em execução ao redor do ponto de 

corte. O teste avalia a hipótese de continuidade da função densidade no entorno do ponto de 

corte (Cattaneo et al., 2021). Assim, para o conjunto de observações de elegíveis com AI, o p-

valor encontrado foi de 0,8528, havendo, portanto, continuidade na variável de atribuição. Para 

os candidatos que concorreram sem a política, o p-valor encontrado foi igual a 0,4211, 

mostrando que há continuidade dentro do intervalo de confiança de 95%. Portanto, provou-se 

a validade do modelo RDD, uma vez que o teste alternativo para verificar se há descontinuidade 

estatisticamente significante próxima do cutoff, conforme proposto por Cattaneo et al. (2021), 

não encontrou descontinuidades estatisticamente significantes no presente estudo. 
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4 Análise e Discussão dos Resultados 

4.1 Estatísticas Descritivas 

 

A Tabela 1 apresenta as estatísticas descritivas para a amostra completa de candidatos 

ao Vestibular da UFRN entre os anos de 2010 e 2012. 

Tabela 1 – Estatísticas Descritivas para os Candidatos ao Vestibular UFRN entre 2010 - 2012 

 
Com AI 

Sem AI  

(Não Elegíveis) 

Sem AI (Elegíveis, mas 

não solicitaram AI) 

Variáveis Média (%) DP Média (%) DP Média (%) DP 

Características Demográficas    

Gênero Feminino  62,81 0,4933 51,80 0,4997 43,92 0,4963 

Idade (Anos de Idade) 21,36 5,716 19,74 4,475 22,55 7,239 

Casado  6,60 0,248 3,24 0,1771 10,07 0,301 

PPI  51,97 0,4996 38,97 0,4877 45,38 0,4979 

Brancos  47,13 0,4992 60,05 0,4898 53,70 0,4986 

Outras Raças  0,05 0,0217 0,07 0,0267 0,09 0,0297 

Escola Pública  100 0 12,98 0,3360 100 0 

Escola Particular 0 0 87,02 0,3360 0 0 

Curso Preparatório  53,58 0,4987 46,46 0,4987 52,00 0,4996 

Mãe com Ensino Superior  4,88 0,2155 25,09 0,4336 14,16 0,3487 

Pai com Ensino Superior  2,37 0,1522 21,55 0,4112 11,14 0,3147 

Trabalha  28,33 0,4506 16,16 0,3680 34,91 0,4767 

Renda Familiar        

0–1 salário Mínimo 37,59 0,4844 7,04 0,2559 13,93 0,3463 

1–5 salários Mínimos 59,23 0,4914 48,62 0,4998 64,16 0,4795 

5-10 salários Mínimos 2,80 0,1651 26,66 0,4422 16,09 0,3675 

10-20 Salários Mínimos 0,34 0,0581 12,42 0,3298 4,45 0,2062 

> 20 Salários Mínimos 0,04 0,0194 5,27 0,2234 1,36 0,1156 

Admissão na UFRN        

Score na Primeira Fase 484,78 61,325 546,89 81,388 521,55 77,366 

Matriculado  45,28 0,4978 37,34 0,4837 36,04 0,4801 

Observações 19.185 48.919 6.406 

Nota: AI – Argumento de Inclusão. A amostra inclui candidatos à UFRN entre o período de 2010 e 2012, incluindo: 

(a) todas as pessoas que fizeram o exame de admissão e foram admitidas e (b) todas as pessoas que não foram 

admitidas. “Sem AI (Não Elegíveis)” inclui todas as pessoas que fizeram o exame de admissão sem a política 

porque não cumpriam os requisitos para receber o benefício (inelegíveis, ou seja, alunos que não cursaram os anos 

exigidos em escola pública); “Sem AI (Elegíveis, mas não solicitaram AI)” inclui todas as pessoas de escolas 

públicas que atenderiam aos requisitos e não solicitaram o AI, ou seja, poderiam ser elegíveis, mas por algum 

motivo optaram por concorrer a vagas sem a política. 

Fonte: Elaborado pelos autores (2022).  

Em síntese, os dados mostram que Pretos, Pardos ou Indígenas (PPI) representam 

51,97% dos candidatos que realizaram o vestibular com o Argumento de Inclusão. Nota-se que 

a política estava alcançando minorias raciais, isto é, a maioria dos candidatos beneficiados são 

pretos, pardos ou indígenas. Ademais, tais grupos de beneficiados apresentavam, em média, 

faixas de rendas menores e menor percentual de pais com ensino superior completo, em 

comparação com candidatos sem o AI. 

Os indivíduos inelegíveis para a política, apresentam rendas mais altas, são em sua 

maioria brancos (60,05% dos candidatos). Ademais, os indivíduos de escolas públicas, mas que 

optaram por concorrer sem a política, representavam 53,7% dos candidatos brancos. Outra 

variável que merece destaque é a pontuação na primeira fase do processo de admissão (score 

na primeira fase), visto que tal pontuação é uma referência do desempenho do candidato sem o 

bônus de 10%, já que o acréscimo incide sobre a pontuação final. Assim, a pontuação dos 

candidatos elegíveis é, em média, igual a 484,78, sendo inferior à média dos candidatos não 
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elegíveis, bem como à dos que optaram por concorrer sem a política, respectivamente 546,89 e 

521,55.  

 

4.2 Efeito de ingressar na Universidade com o AI sobre o Empreendedorismo 

 

Inicialmente verificou-se o efeito de frequentar a universidade para todos os candidatos 

que receberam a política. Assim, para esta análise inicial, considerou-se como grupo de 

tratamento os indivíduos com o Argumento de Inclusão que ingressaram na UFRN; o controle 

foi composto pelos indivíduos com o Argumento de Inclusão que não ingressaram na UFRN.  

Adicionalmente, seguindo o percurso metodológico e considerando o grupo de 

indivíduos que receberam a política de bonificação para admissão na UFRN, torna-se relevante 

analisar diferenças nos resultados entre os candidatos que ingressaram na instituição com o 

benefício da política, mas ingressariam mesmo sem ela (AI não Necessário) e aqueles que 

realmente só foram admitidos por causa da pontuação adicional (AI Necessário). Os resultados 

estão apresentados na Tabela 2, para a variável dependente “empreendedor”. Tanto no geral 

quanto para candidatos com AI necessário e não necessário, alguns modelos controlam para 

características dos indivíduos. 

Tabela 2 – Estimativa do comportamento empreendedor em torno do ponto de corte de 

admissão da UFRN para candidatos com o AI entre os anos de 2010 – 2012 

 Ambos os Gêneros  Ambos os Gêneros 

 I II III  IV V VI 

 
AI 

AI 

Necessário 

AI Não 

Necessário 

 
AI 

AI 

Necessário 

AI Não 

Necessário Variável Dependente  

        

Empreendedor -0,00657 -0,0145 -0,0024  -0,00662 -0,0143 -0,0027 

 (0,0855) (0,0107) (0,0058)  (0,00841) (0,0106) (0,0059) 

p-value 0,442 0,175 0,686  0,431 0,177 0,650 

Observações 10.625 7.903 8.576  10.625 7.903 8.576 

Características Individuais Não Não Não  Sim Sim Sim 

Erros padrão robustos em parênteses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

NOTA: As colunas I, II e III não controlam as características individuais. As colunas IV, V e VI controlam um 

conjunto de características individuais, incluindo Mãe com ensino superior completo, Pai com ensino superior 

completo, se já ingressou anteriormente em curso superior, se fez curso preparatório e idade.  

Fonte: Elaboração Própria (2022). 

No geral, no tocante à variável “empreendedor”, parece não haver descontinuidade 

significante em torno do ponto de corte, isso é, não há efeito de frequentar a instituição sobre a 

probabilidade de um candidato beneficiado (pertencente ao grupo minoritário, ou seja, egresso 

de escolas públicas) se tornar empreendedor. Adicionalmente, não foi identificada 

descontinuidade significante em torno do cutoff, tanto para os candidatos que só ingressaram 

em virtude da política quanto para os que dela se beneficiaram, mas obtiveram scores 

suficientes para serem admitidos sem a bonificação. Logo, embora tenham frequentado a 

UFRN, não há nenhum efeito perceptível na propensão ao empreendedorismo dos beneficiados, 

uma vez que as estimativas são insignificantes em níveis convencionais. 

A ausência de efeito da oportunidade educacional no empreendedorismo também foi 

discutida por Liu et al. (2019) e Thomas (2009), que embora não tenham utilizado a 

descontinuidade gerada pela regra de elegibilidade no processo de admissão, realizaram estudos 

cujos resultados não demonstraram relação significativa entre frequentar uma Instituição de 

Ensino Superior (IES) e tornar-se empreendedor. De acordo com os resultados dos referidos 

estudos, o sucesso acadêmico pode, inclusive, reduzir a probabilidade de o indivíduo aspirar ter 
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seu próprio negócio e os jovens empreendedores tendem a não participar da educação 

continuada, citando razões como falta de tempo. 

Destaca-se que não é relativamente simples saber se esses resultados são explicados por 

gênero diretamente ou por algum fator relacionado ao gênero. Logo, é possível que os 

candidatos beneficiados que pleitearam uma vaga na UFRN e foram admitidos, estudando em 

uma instituição de excelência, tendam a conferir maior valor a carreira profissional ligada ao 

curso escolhido, em detrimento do empreendedorismo e que esse efeito seja mediado pelo 

gênero. Assim, a Tabela 3 foi elaborada para tentar investigar essa questão, visto que exibe 

efeitos separados por gênero, para os indivíduos com o Argumento de Inclusão. 

Tabela 3 – Estimativa do comportamento empreendedor, por gênero, em torno do ponto de 

corte de admissão da UFRN para candidatos com o AI entre os anos de 2010 – 2012 

 Candidatos do Gênero Masculino  Candidatos do Gênero Feminino 

 
AI 

AI 

Necessário 

AI Não 

Necessário 

 
AI 

AI 

Necessário 

AI Não 

Necessário Variável Dependente  

        

Empreendedor -0,00891 -0,0043 -0,0287  -0,00634 -0,0202 0,0032 

 (0,01672) (0,0173) (0,0217)  (0,000954) (0,0125) (0,0066) 

p-valor 0,594 0,805 0,185  0,506 0,104 0,628 

Observações 4.450 3.130 3.459  6.175 4.773 5.117 

Características Individuais Não Não Não  Não Não Não 

        

Empreendedor -0,00897 -0,0045 -0,0285  -0,00637 -0,0212 0,0020 

 (0,0165) (0,0173) (0,0215)  (0,00937) (0,0126) (0,0067) 

p-valor 0,587 0,797 0,185  0,497 0,091 0,762 

Observações 4.450 3.130 3.459  6.175 4.773 5.117 

Características Individuais Sim Sim Sim  Sim Sim Sim 

Erros padrão robustos em parênteses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

NOTA: Alguns modelos controlam um conjunto de características individuais, incluindo Mãe com ensino superior 

completo, Pai com ensino superior completo, se já ingressou anteriormente em curso superior, se fez curso 

preparatório e idade. 

Fonte: Elaboração Própria (2022). 

Novamente, os efeitos identificados são pequenos e insignificantes em níveis de 

significância convencionais. No caso dos elegíveis que ingressaram com a bonificação, foi 

identificado uma descontinuidade muito pequena com relação a probabilidade de se tornar 

empreendedor, sendo cerca de 0,89 pontos percentuais a menos por ter frequentado a UFRN, 

porém este resultado não é significante. De forma análoga, para os demais resultados do gênero 

masculino, bem como para todas as estimações do gênero feminino, não foi identificado efeito 

significativo de frequentar a UFRN sobre a probabilidade de se tornar empreendedor. 

Em síntese, possíveis razões para estes resultados podem passar pelo valor oferecido 

por uma formação superior e retornos salariais, por exemplo. Esses argumentos são consistentes 

com Fairlie e Marion (2012), que identificaram que o custo de oportunidade de abertura de 

novos empreendimentos, por parte de minorias, diminui à medida que as oportunidades de 

contratação para trabalhos tradicionais são reduzidas (eliminação de ação afirmativa para 

contratação de mulheres e minorias étnicas). Logo, estudantes com maior nível de escolaridade 

e, consequentemente, maiores oportunidades de contratação, podem ter ou almejar outras 

ocupações com salários altos e isso pode aumentar o custo de oportunidade de empreender. 

Existem diferentes mecanismos que podem levar os jovens universitários a não escolher 

o empreendedorismo como carreira (GEM, 2019, 2020). Algumas limitações da base de dados 

deste trabalho impossibilitam análises mais detalhadas dessas questões. Todavia, dentre tantas 

possíveis causas, alguns trabalhos destacam o risco do insucesso, pois muitos jovens têm 
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aversão ao risco de empreender (Ekelund et al., 2005; Zhang & Cain, 2017) e dificuldade em 

conciliar a vida acadêmica com a atividade empreendedora (Liu et al., 2019). 

Ainda com relação a ausência de efeitos significantes na amostra de candidatos que 

receberam a bonificação para ingresso na UFRN, estudos correlatos podem ajudar a explicar os 

resultados desta pesquisa. A exemplo, destaca-se o trabalho de Khanna (2020), que investigou 

como políticas para acesso ao ensino superior podem incentivar a escolaridade e emprego 

público de subgrupos minoritários. O referido estudo identificou que a ação afirmativa aumenta 

a probabilidade de entrar na faculdade, se formar ou obter um emprego público para grupos 

sociais minoritários na Índia.  Ademais, os resultados sugerem que grupos minoritários são 

incentivados a dar continuidade aos estudos, permanecendo na universidade por mais tempo 

em resposta às mudanças nas perspectivas futuras (Khanna, 2020). 

Em suma, alunos egressos de escolas públicas, que neste trabalho assumem status de 

minorias, devido suas características socioeconômicas, ao estarem marginalmente acima do 

corte para admissão na UFRN e ingressarem na instituição não atingem aumentos na 

probabilidade de tornarem-se empreendedores, sugerindo que não haveria plausivelmente 

grandes efeitos e incentivos positivos se a cobertura do Argumento de Inclusão tivesse sido 

expandida para subgrupos de minorias marginalmente abaixo do corte. Soma-se a essa 

discussão o fato de que fatores associados a jornada acadêmica, como estresse e insônia 

(Kollmann, Stöckmann, & Kensbock, 2019), insegurança e instabilidade (Nazio & Gábos, 

2017), podem influenciar negativamente na escolha do empreendedorismo como carreira (Liu 

et al., 2019). 

 

 

4.3 Probabilidade de se formar na faculdade 

 

Esse estágio foi estimado para a condição de tratamento de se formar na UFRN e anos 

de educação para as três diferentes categorias analisadas: estudantes beneficiados com a política 

(AI), estudantes sem AI que foram inelegíveis e estudantes sem AI que seriam elegíveis, mas 

optaram por fazer o processo seletivo sem a política. Destarte, a Tabela 4 apresenta os 

resultados de regressões sem separar por gênero. 

Tabela 4 - Estimação da probabilidade de formação – Ambos os Gênero 

 Ambos os Gêneros  Ambos os Gêneros 

 I II III  IV V VI 

 

Matriculado 

x AI 

Matriculado 

x sem AI 

(Não 

Elegíveis)  

Matriculado 

x sem AI 

(Não 

solicitaram) 

 

Matriculado 

x AI 

Matriculado 

x sem AI 

(Não 

Elegíveis)  

Matriculado 

x sem AI 

(Não 

solicitaram) Variável Dependente 

 

        

Anos de Educação 0,398*** 0,0884 0,0721  0,318*** 0,0613 0,0661 

 (0,0122) (0,0743) (0,0562)  (0,0156) (0,0572) (0,0705) 

        

Conclusão da Faculdade 0,0859** 0,0481 0,0522  0,0822** 0,0422 0,0503 

 (0,0348) (0,0351) (0,0674)  (0,0352) (0,0371) (0,0498) 

Observações 4.811 10.450 3.270  4.811 10.450 3.270 

Características Individuais Não Não Não  Sim Sim Sim 

Erros padrão robustos em parênteses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

NOTA: As colunas I, II e III não controlam as características individuais. As colunas IV, V e VI controlam um 

conjunto de características individuais, incluindo Mãe com ensino superior completo, Pai com ensino superior 

completo, se já ingressou anteriormente em curso superior, se fez curso preparatório e idade. 

Fonte: Elaboração Própria (2022). 
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Os resultados demonstram que candidatos beneficiados pela política que cursam a 

UFRN têm cerca de 0,39 mais anos de educação e aproximadamente 9 pontos percentuais a 

mais de chance de concluir a faculdade, significante a um nível de 5%, enquanto candidatos 

inelegíveis têm aproximadamente 0,09 mais anos de educação e cerca de 5 pontos percentuais 

a mais de chance de concluir a faculdade, porém estes resultados não foram significantes. 

Adicionalmente, também não foram identificados efeitos significantes para os candidatos 

elegíveis que não participaram da política e frequentaram a UFRN. 

Na sequência, regressões estratificadas por gênero também foram estimadas para a 

probabilidade de formação e anos de educação e os resultados apresentados na Tabela 5 

demonstram que as estimações para probabilidade de formação são significantes apenas para o 

gênero masculino, no caso de elegíveis com a política e inelegíveis.  

Em síntese, candidatos não elegíveis do sexo masculino que cursam a UFRN têm cerca 

de 8 pontos percentuais a mais de chance de concluir a faculdade, sendo este resultado 

significante ao nível de 10%. Enquanto para os anos de educação deste grupo, identificou-se 

que eles têm aproximadamente 0,06 mais anos de educação, porém não é significante. Já para 

o caso de indivíduos do gênero masculino com a política, destaca-se que estes apresentam, 

aproximadamente, 13 pontos percentuais mais chances de conclusão. Esses resultados são 

significativos em níveis de significância convencionais. Identificou-se ainda que os 

beneficiados do gênero masculino têm 0,79 mais anos de educação. 

Tabela 5 – Estimação da probabilidade de formação – Feminino e Masculino 

 Candidatos do Gênero Masculino  Candidatos do Gênero Feminino 

 

Matriculado 

x AI 

Matriculado 

x sem AI 

(Não 

Elegíveis)  

Matriculado 

x sem AI 

(Não 

solicitaram) 

 

Matriculado 

x AI 

Matriculado 

x sem AI 

(Não 

Elegíveis)  

Matriculado 

x sem AI 

(Não 

solicitaram) Variável Dependente 

 

        

Anos de Educação 0,791* 0,0591 0,0827  0,104 0,145** 0,179 

 (0,469) (0,167) (0,159)  (0,0671) (0,0632) (0,175)) 

        

Conclusão da Faculdade 0,129** 0,08123* 0,01988  0,0369 0,04228 0,04265 

 (0,0513) (0,04274) (0,07207)  (0,0458) (0,04535) (0,09658) 

Observações 2.298 5.506 2.024  2.513 4.944 1.246 

Características Individuais Não Não Não  Não Não Não 

        

Anos de Educação 0,659* 0,0531 0,0743  0,103 0,106** 0,147 

 (0,394) (0,238) (0,0484)  (0,0722) (0,0495) (0,568) 

        

Conclusão da Faculdade 0,120** 0,07814* 0,01767  0,0364 0, 03798 0,08875 

 (0,0523) (0,04335) (0,06912)  (0,0462) (0,04501) (0,09233) 

Observações 2.298 5.506 2.024  2.513 4.944 1.246 

Características Individuais Sim Sim Sim  Sim Sim Sim 

Erros padrão robustos em parênteses *** p<0.01, ** p<0.05, * p<0.1. 

NOTA: Alguns modelos controlam um conjunto de características individuais, incluindo Mãe com ensino superior 

completo, Pai com ensino superior completo, se já ingressou anteriormente em curso superior, se fez curso 

preparatório e idade. 

Fonte: Elaboração Própria (2022). 

As candidatas inelegíveis para o AI que frequentam a UFRN têm cerca 0,14 mais anos 

de educação, embora o efeito sobre a probabilidade de completar o curso não seja 

estatisticamente significante. No entanto, frequentar a instituição não apresentou efeito sobre a 
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probabilidade de formação para mulheres beneficiadas pelo AI e para aquelas elegíveis que 

ingressaram sem a bonificação. 

Nota-se que o efeito sobre a formação e anos de educação é maior para os indivíduos 

que receberam a política do que para os não elegíveis. Os beneficiados com a política que 

entraram na UFRN, em relação aos beneficiados que não foram admitidos, apresentam 

significativamente mais anos de escolaridade e maior probabilidade de se formar. No entanto, 

um resultado interessante é que as estimações diferem de acordo com o gênero, pois os 

resultados revelam que os efeitos se concentram entre os candidatos do gênero masculino. Os 

candidatos do gênero masculino que receberam a bonificação e frequentaram a UFRN têm 

resultados estatisticamente significantes e mais elevados acerca da probabilidade de formação, 

enquanto as mulheres não apresentaram tais efeitos. 

Apesar da disparidade de gênero na formação e de não haver efeito perceptível no caso 

da probabilidade de empreender, os resultados sugerem que alunos do gênero masculino 

egressos de escolas públicas e beneficiados pela ação afirmativa podem ser incentivados a 

permanecer na universidade por mais tempo. Esses resultados acerca da conclusão da faculdade, 

maiores para o gênero masculino, são consistentes com Francis-Tan e Tannuri-Pianto (2018), 

que identificaram, no contexto da Universidade de Brasília (UnB), que se tratando dos 

resultados educacionais e mercado de trabalho, cotistas do gênero feminino se beneficiam 

pouco de frequentar a instituição. 

Não obstante a ausência de evidências acerca do efeito da ação afirmativa sobre o 

empreendedorismo de grupos minoritários, em resposta às perspectivas futuras geradas pela 

formação superior, a ação afirmativa pode induzir mais escolaridade de determinados grupos, 

gerando menos resultados para a escolha do empreendedorismo como carreira. Ademais, os 

retornos educacionais podem ter efeitos negativos para o empreendedorismo e há evidências 

que apoiam tais alegações, apontando que o ingresso na universidade está associado a 

estressores que interferem na atividade empreendedora, tais como o estresse, insônia, cansaço 

(Kollmann et al., 2019), falta de tempo (Liu et al., 2019), de modo que a ligação entre educação 

superior e abertura de empresas seja fraca, tanto para brancos quanto para negros (Thomas, 

2009). E, consequentemente, uma maior formação pode abrir espaço para oportunidades de 

contratação formal desses grupos, reduzindo a probabilidade de tais indivíduos tornarem-se 

empreendedores, dado o aumento do custo de oportunidade de abrir um novo negócio (Fairlie 

& Marion, 2012).  

Assim, se uma determinada política afeta positivamente as oportunidades de inserção 

no mercado de trabalho, por meio de emprego formal – como é o caso da ação afirmativa 

educacional, que pode ampliar a empregabilidade de grupos historicamente desfavorecidos - 

esses programas podem ter o potencial efeito de diminuir a taxa de empreendedorismo entre 

minorias. Em outras palavras, oportunidades reduzidas de inserção no mercado de trabalho e 

falta de acesso educacional podem levar, inclusive por necessidade, à entrada no 

empreendedorismo (Fairlie & Marion; Krashinsky, 2008). 

  

5 Considerações Finais 

 

 Esta pesquisa teve como objetivo estimar a relação entre ingressar no ensino superior - 

com o benefício da Ação Afirmativa de bonificação (pontuação adicional) - e a propensão de 

um indivíduo iniciar um novo negócio. Assim, usando um modelo de descontinuidade de 

regressão, de modo a explorar a elegibilidade para a política do Argumento de Inclusão, este 

estudo não encontrou evidências de que há uma vantagem na probabilidade de tornar-se 

empreendedor associada à frequência na Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 

Os resultados secundários mostram que estudantes elegíveis que entraram na UFRN 

com a política apresentam maiores probabilidades de formação e mais anos de educação. 
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Todavia, há discrepância de gênero nos resultados, visto que tal padrão se concentra nos 

indivíduos de gênero masculino, não havendo efeitos estatisticamente significantes para as 

candidatas que ingressaram na instituição por meio da política de bonificação. Tal desigualdade 

nos resultados, relacionada à probabilidade de formação quando se estratifica por gênero, 

também foi identificada e discutido por Francis-Tan, e Tannuri-Pianto (2018) e Khaana (2020).  

No geral, o tratamento, ter acesso à universidade, é um aspecto amplo, logo, com os 

dados disponíveis para este estudo e por meio do RDD é possível medir o outcome, mas torna-

se difícil medir o mecanismo que gerou tal resultado, por exemplo: será que o indivíduo não 

empreendeu por aspirar salários maiores com a formação? Será que foi por medo de assumir o 

risco de empreender? Então, reconhece-se a não identificação desses mecanismos como uma 

limitação do trabalho, o que abre espaço para investigações em outros estudos. 

À luz desses resultados gerais, embora não tenha sido identificado efeito significativo 

sobre a entrada na atividade empreendedora, este trabalho se relaciona com uma literatura ainda 

incipiente, mas que reúne evidências empíricas relevantes para o campo do empreendedorismo, 

como é o caso dos estudos de Fairlie e Marion (2012), Liu et al. (2019) e Thomas (2009). Tais 

estudos apresentam argumentos que podem explicar a relação fraca ou inexistente entre 

oportunidade educacional e propensão ao empreendedorismo (Krashinsky, 2008; Liu et al., 

2019; Thomas, 2009), bem como a redução do custo de oportunidade de empreender quando as 

oportunidades de minorias se inserirem no mercado de trabalho, com empregos formais, são 

reduzidas (Fairlie & Marion). Portanto, verificar mecanismos que influenciam nesses resultados 

é uma avenida importante para pesquisas futuras. 

Algumas limitações deste estudo precisam ser reconhecidas. Pode-se destacar que o 

conjunto de dados não contém informações sobre o empreendedorismo informal, visto que os 

dados abertos da Receita Federal e a RAIS 2017 cobrem apenas o setor formal. Destaca-se 

ainda que os sujeitos envolvidos neste estudo foram alunos de apenas uma universidade na 

Região Nordeste brasileira, portanto, a análise de dados de outras universidades que 

implementaram ações afirmativas poderia ampliar o escopo desta investigação. Além disso, 

considerando que o estudo foi realizado no Brasil, a generalização dos efeitos para outros países 

consiste em uma questão que requer o aprofundamento das investigações. Todavia, tal questão 

empírica pode permitir comparações dos efeitos de políticas afirmativas sobre o 

empreendedorismo, tanto a nível nacional quanto internacional. 

Estudos futuros podem replicar a abordagem adotada nesta dissertação, usando dados 

de outras ações afirmativas, base de dados mais amplas de diferentes instituições de ensino 

superior, abordagem quali-quantitativa (na possibilidade de utilização de outras bases e 

pesquisas adicionais), entre outras estratégias. Considera-se interessante tentar estudar retornos 

salariais dos graduandos e estimar se em caso de maiores retornos o custo de oportunidade de 

tomar o risco de empreender é maior.  

Adicionalmente, pode-se realizar alguma análise dos pares em sociedades, de modo a 

contribuir para a discussão sobre o fato de que os beneficiados passam a conviver com uma 

maior diversidade étnica e socioeconômica (Rao, 2019) e, por este motivo, as oportunidades de 

networking são ampliadas (Lessard et al., 2019; Rivas-Drake et al., 2019), bem como maior 

acesso à informações e conhecimentos (Alon & Malamud, 2014; Francis-Tan & Tannuri-

Pianto, 2018). Dessa forma, justifica-se a investigação desse aspecto, uma vez que é possível 

que o contato com pares que possuem rendas maiores e interesses diversos amplie o acesso a 

capital financeiro pela possibilidade de sociedade, podendo influenciar, inclusive, na intenção 

de iniciar empresas em diferentes setores.  
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