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Resumo 

O governo brasileiro tem vindo a implementar medidas que pretendem influenciar a 

mobilidade espacial dos estudantes. A extensão e o sucesso deste tipo de medidas requerem 

um conhecimento detalhado dos fatores que influenciam essa mobilidade. Os modelos 

gravitacionais, que contemplam os fluxos de estudantes universitários de seu local de origem 

para o local de destino, bem como seus determinantes, constituem uma boa forma de realizar 

essa análise. Com a aplicação de um modelo de regressão binomial negativo a dados do Brasil 

no ano de 2017, pretendeu-se observar quais os principais fatores determinantes da 

mobilidade dos estudantes universitários brasileiros. Os resultados mostram o efeito 

dissuasor da distância sobre a mobilidade, uma vez que os custos totais de ingressar em uma 

universidade aumentam proporcionalmente com a distância entre a região de origem e a 

universidade de destino. Locais com custos de vida mais baixo e menores centros 

universitários (campi) influenciaram positivamente a migração dos estudantes, bem como a 

possibilidade de ter financiamento não reembolsável e a maior opção de cursos.   
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Abstract 

The Brazilian government has adopted measures that aim to influence students' spatial 

mobility. The extent and success of such measures requires a detailed knowledge of the 

factors that influence this mobility. Gravity models, which look at the flow of college students 

from their place of origin to their destination and at their determinants, are a good way to do 

this analysis. By applying a negative binomial regression model to data from Brazil in 2017, 

we intended to observe what are the main determinants of mobility of Brazilian college 

students. The results show the deterrent effect of distance on mobility, since the total costs of 

entering a university increase proportionally with the distance between the place of origin 

and the destination university. Places with lower living costs and smaller university centers 

(campuses) positively influenced student migration, as well as the possibility of having non-

reimbursable financing and the greater number of programs.   
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1.Introdução 

A educação superior consiste em um setor altamente institucionalizado que apresenta 

intensas relações competitivas e cooperativas, além de uma realidade complexa e em 

constante evolução (Seeber et al., 2012). Com o aumento da demanda pelo acesso à educação 

superior, o governo brasileiro vem promovendo nos últimos 20 anos, um conjunto de políticas 

educacionais de ampliação da rede de ensino por meio do fomento ao segmento público e 

incentivos de acesso ao setor privado. 

Como resultado destas políticas, observou-se um crescimento de 325.9% no número 

de matrículas entre 1997 e 2017, segundo dados do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas 

Educacionais Anísio Teixeira (INEP, 2019). Verifica-se ainda que, entre os anos de 2003 e 

2014, a rede federal de educação superior passou de 45 universidades para 63, com 321 campi 

distribuídos em 289 municípios. Essa expansão tem gerado um mercado educacional voltado 

ao aperfeiçoamento da qualidade e à diferenciação de cursos, instituições e modalidades de 

ensino.  

A partir de 2009, medidas governamentais estimularam o uso do Exame Nacional de 

Ensino Médio (Enem) não apenas como um processo de avaliação do Ensino Médio, mas 

também como forma de acesso ao ensino superior no Brasil. O Sistema de Seleção Unificada 

(Sisu) passou a operar em larga escala no processo de alocação dos candidatos às vagas, no 

ano posterior, a fim de favorecer a mobilidade dos estudantes para instituições de ensino 

superior nos mais variados locais do país. 

A distribuição espacial das instituições de educação superior e sua acessibilidade 

possuem grandes implicações na demanda por ensino superior, especialmente com as 

recentes políticas de interiorização das universidades federais empreendidas pelo governo 

Brasileiro e o sistema de unificação da seleção. Estratégias políticas podem ser adotadas para 

atrair pessoas com menor potencial de ingresso e localizações geográficas com menor 

acessibilidade podem ser identificadas e ter seu acesso elevado com a redução das barreiras 

geográficas para as cidades (Türk, 2019). 

A perspectiva da decisão dos estudantes em mudar-se para um espaço geográfico, em 

termos de migração ou mudança, pode ser analisada com o uso de modelos de interação 

espacial. Assim sendo, este ensaio, por meio da aplicação de um modelo gravitacional, busca 

analisar os principais fatores associados da mobilidade dos estudantes universitários 

brasileiros, agregados por mesorregiões brasileiras, para o ano de 2017.  

Esta pesquisa contribui para analisar o comportamento dos estudantes diante de 

questões relacionadas à distância, qualidade da instituição, formas de financiamentos do 

ensino superior entre outros, e constituir uma ferramenta útil aos administradores das 

instituições e formuladores de políticas para promover uma integração regional ou equilibrar 

a oferta de educação superior. Sabe-se que a mobilidade estudantil também gera um impacto 

genuíno no mercado de trabalho, na medida que atrai capital humano altamente qualificado 

que permanece no local em que foi concluída sua formação (Parey e Wladinger, 2010). 

A fim de cumprir este propósito, este trabalho está dividido em mais quatro seções. 

A Seção 2 apresenta e discute a literatura acerca da mobilidade estudantil no mundo e no 

Brasil, nomeadamente procura identificar os principais determinantes da migração. A Seção 

3 apresenta os dados a utilizar na análise e a metodologia utilizada para a obtenção dos 

resultados, que são depois analisados e discutidos na Seção 4. Por fim, a quinta seção explicita 

as considerações finais da pesquisa. 

 

2. Determinantes da mobilidade  

2.1 Migração estudantil 

 



De modo geral, as questões relativas à criação de conhecimento aplicado ao campo 

da geografia econômica têm gerado um crescente interesse pela literatura (Niedomysl e 

Hansen, 2010), em que a maioria dos estudos existentes investiga a competição em países 

desenvolvidos. A partir dos anos 70, há uma série de estudos em âmbito internacional que 

buscaram identificar e quantificar os determinantes dos fluxos migratórios estudantis, 

enfatizando aspectos de atração ou repulsão. 

A migração implica em mobilidade humana, cujo deslocamento pode ser temporário 

ou definitivo e decorrente de série de motivações e incentivos. A teoria econômica pressupõe 

que os indivíduos são racionais e tomam decisões a fim de maximizar seu bem-estar. Baseada 

nessa premissa, as Teorias do Capital Humano e do Consumo buscam explicar os 

movimentos migratórios (Tuckman, 1970).  

Também caracterizada como decisão de investimento, a Teoria do Capital Humano 

postula que a migração é baseada na contraposição aos custos e benefícios futuros, em que 

maiores rendas esperadas, maiores possibilidades de empregabilidade e uma melhor 

qualidade de vida devem superar os custos associados a decisão de migrar (Sá et al., 2004). 

Esses custos assumem formas materiais, como os custos de uma mudança de região, e formas 

imateriais relativos a adaptação e integração a uma nova realidade. 

A teoria do Consumo, por sua vez, considera que a mobilidade é uma decisão de 

consumo, em que a demanda reage negativamente ao preço e positivamente ao rendimento. 

A migração dá-se em decorrência de razões não pecuniárias, além do contexto em que os 

alunos irão estudar, como melhores serviços locais disponíveis, oferta de opções culturais e 

de lazer, o próprio ambiente universitário, além do prazer em estudar (Agasisti e Dal Bianco, 

2007; Beine et al., 2014). 

Estas teorias têm vindo a ser testadas por meio de vários trabalhos empíricos que têm 

adotado preferencialmente a fundamentação fornecida pela Teoria do Capital Humano, que 

permite identificar uma série de determinantes da mobilidade geográfica dos estudantes. 

Nesse sentido, Tuckman (1970) representa o ponto de partida em relação aos estudos que 

analisam a migração estudantil, enfatizando que quanto maiores os custos das mensalidades 

e a renda per capita dos estados americanos, maior a migração para outras localidades. 

Entre os fatores de atração considerados pela literatura estão aqueles associados 

diretamente as instituições de ensino e as características socioeconômicas do local onde as 

mesmas estão localizadas. Nesse âmbito, destacam-se a qualidade de ensino, reputação, 

internacionalização, mensalidades, bolsas de estudo, financiamentos, assistência social, entre 

outros. Já foram utilizados indicadores de qualidade (Sá et al., 2004), bem como rankings 

universitários consolidados, como o Times Good University Guide rankings (Singleton et al., 

2012) e indicadores de atração (Dotti et al., 2013, Cattaneo et al., 2016) a fim de identificar 

fatores de atração. 

Os aspectos ligados ao entorno também contribuem para a tomada de decisão dos 

estudantes, enfatizando as premissas da teoria do capital humano, em que a migração pode 

ser considerada um investimento, relacionado a busca por maiores ganhos futuros via acesso 

a melhores oportunidades de estudo e trabalho. As decisões de consumo também determinam 

a mobilidade, sendo considerada a influência das razões não pecuniárias, como o contexto 

em que os estudantes vivem e estudam (Sá et al., 2004; Agasisti e Dal Bianco, 2007).  

A qualidade das instituições de ensino e do entorno é relevante para determinar a 

mobilidade estudantil, embora a distância exerça um papel fundamental, pois representa a 

separação espacial4 entre o local de origem e destino dos estudantes (Alm e Winters, 2009, 

Gibbons e Vignoles, 2012). De modo geral, uma maior distância entre a residência dos 

 
4 De acordo com Rietveld et al. (1999), a separação espacial pode ser mensurada em termos de distância, 

tempo de viagem e custo de viagem. 



estudantes e a universidade de destino implica em maiores custos financeiros e sociais, além 

de ser verificada uma alta correlação entre o tempo de viagem e a distância (Rietveld et al., 

1999).  

A maioria dos estudos tem evidenciado uma associação negativa entre distância e 

mobilidade estudantil, inclusive para países em que os estudantes apresentam, tipicamente, 

muita disponibilidade para sair cedo da casa dos pais e mudarem de residência. Sá et al. 

(2004) corroboram esta afirmação ao analisar os fluxos de estudantes regionais e as 

universidades para a Holanda. Com recurso à estimação de modelos gravitacionais, os autores 

concluíram que o comportamento dos futuros alunos é influenciado pela distância que vivem 

da universidade, a qual atua como elemento desencorajador. 

Assim sendo, a Tabela 1 abaixo elenca alguns dos principais trabalhos sobre 

mobilidade estudantil e os impactos dos fatores de repulsão e atração. 

 

Tabela 1. Alguns estudos relevantes sobre mobilidade estudantil 

Estudo 
Unidade e ano 

de análise 

Variável 

dependente 
Resultados 

Frenette 

(2004) 

Estudantes do 

ensino médio, 

Canadá; 1993-

1998, 1996-

1999 

Escolha entre 

frequentar 

faculdade/un

iversidade 

Faculdade nas proximidades (-/+); sem 

universidades/faculdades nas proximidades (·/-); 

nível superior de rendimento (+/·); nível inferior de 

rendimento (-/·); maior nível educacional dos pais é 

um diploma em universidade/faculdade (+/·); maior 

nível educacional dos pais é um diploma em 

faculdade (·), gênero, fem. (+/·) 

Faggian et 

al. (2007) 

Graduandos, 

País de Gales e 

Escócia; 1996-

1997, 1999-

2000 

Escolha de 

mudar-se 

Gênero, mas. (-/·), idade (+/·), medicina (-), arte  

(-/+), ciências sociais (-/+), ciências (+), cor, branca 

(+), número de instituições de ensino superior orig. 

(+), número de instituições de ensino superior dest. 

(-), densidade pop. orig. (+/-), densidade pop. dest. 

(+/-), qualidade da universidade (+), taxa de 

atividade econômica orig. (·/-), rendimentos 

semanais orig. (-) 

Alm e 

Winters 

(2009) 

Estudantes 

universitários da 

Geórgia, EUA; 

2002 

  

Escolha de 

mudar-se 

Distância (-), gasto público por aluno no primeiro 

ano (+), gasto público por aluno (+), porcent. bolsas 

de estudo (+), média no SATs (-), custo de vida (-), 

indicador de centralidade (-), porcent. negros 

diplomados dest. (-), universidade de pesquisa (+), 

universidade regional (+), universidade estadual (+) 

Spiess e 

Wrohlich 

(2010) 

Indivíduos que 

foram aprovados 

nos exames de 

admissão 

(Abitur), 

Alemanha; 

1993-2006 

Escolha entre 

frequentar 

universidade 

Distância em relação a universidade mais próxima 

(-), distância em relação a universidade de ciências 

aplicadas mais próxima (-), gênero, masc. (+), 

Abitur (+), pai com ensino superior (+), mãe com 

ensino superior (+), pai sem treinamento vocacional 

(+), mãe sem treinamento vocacional (-), pais vivem 

juntos (+), renda média dos pais (+), um irmão/irmã 

(-), mais de um irmão/irmã (-), cidade de tamanho 

médio (+), cidade de tamanho grande (-), densidade 

populacional estudantil na cidade de dest. (+) 



Dotti et al. 

(2013) 

Graduandos, 

Itália; 2007 

Escolha de 

mudar-se 

Massa de estudantes dest. (+), massa de estudantes 

orig. (+), distância (-), renda per capita dest. (·), 

renda per capita orig. (·), alugueis dest. (-), alugueis 

orig. (·), taxa de emprego dest. (+), taxa de emprego 

orig. (-), vagas de emprego após a graduação dest. 

(+), vagas de emprego após a graduação orig. (·), 

reitoria (?), atração universitária dest. (+), pequena 

universidade dest. (+/·), mensalidades dest. (-), 

talentos (+), qualidade da pesquisa dest. (-) 

Ciriaci 

(2014) 

Estudantes 

universitários e 

graduados, 

Itália;  

Escolha de 

mudar-se 

Classificação da universidade dest. (+), 

classificação das universidades na região de orig. 

(-), média de professores por aluno nas 

universidades da região de orig. (-), média de 

professores na universidade dest. (+), universidade 

com menos de 10.000 estudantes (+), 10.000-

15.000 estudantes (+), 15.000-40.000 estudantes 

(+), mais de 40.000 estudantes (+), gênero, fem. (-), 

idade (-), educação do pai (?), mestrado, diferencial 

de salário (+), razão de valor adicionado entre local 

de destino e a nação (+), indicador de qualidade de 

vida dest. (+), indicador de qualidade de vida orig. 

(+) 

Cullinan e 

Dugan 

(2016) 

Graduados, 

Irlanda; 2013 

Escolha de 

mudar-se 

Distância (-), indicador de centralidade (-), 

instituição de ensino superior em Dublin (-), fluxo 

total de estudantes (+), gênero, femin. (+), gênero, 

misto (+), religião católica (+), desfavorecimento 

econômico (-), indicador de privação (-), IES é 

instituto de tecnologia (-), IES é uma faculdade (·/-

), total de ingressantes em período integral (+), 

gastos por estudantes (+), proporção de não 

acadêmicos para funcionários acadêmicos (-) 

Liu et al. 

(2017) 

Estudantes 

universitários do 

primeiro ano e 

Graduados, 

China; 2005 

Escolha de 

mudar-se 

População total dest. (-), destino potencial é a região 

de origem (+), distância entre as capitais da região 

de origem e destino é inferior a 800 km (+), 

distância entre as capitais da região de origem e 

destino é entre 800 e 1600 km (+), salário médio 

anual (-), taxa de desemprego urbano (·), proporção 

de despesas para renda (·), média de temperatura (-

), umidade relativa (+), número de médicos a cada 

10.000 hab. (+), qualidade do ar (·), matrículas nas 

IES (+), número de universidades nacionais (-), 

porcentagem de migrantes em cada região (+) 

Türk 

(2019) 

Graduados, 

Itália; 2007 

Acesso ao 

ensino 

superior 

Indicador de capital social (+), relação candidato 

vaga (·/-), distância (-), univers. privada (+), 

univers. politécnica (·/+), univers. localizada na 

região sul (+/·), univers. localizada na região central 

(·/+), univers. localizada em ilhas (·/-) 
Fonte: Elaborada pela autora. 
Nota: Variáveis estatisticamente significativas aparecem com o sinal entre parênteses. Variáveis não 

significativas são indicadas por ‘·’. O sinal ‘?’ é utilizado quando a variável é operacionalizada via dummies 

que não demonstram uma direção uniforme do efeito. Resultados múltiplos são relativos a variáveis similares. 
 

2.2 Mobilidade estudantil no Brasil 

Desde a reformulação do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), em 2009, e a 

implementação do Sistema de Seleção Unificado (Plataforma Sisu) no ano de 2010, houve 



uma transição do sistema de seleção do ensino superior público brasileiro, que passou a ser 

um modelo parcialmente centralizado. Associado a essa medida, as recentes políticas de ação 

afirmativa focadas no acesso ao ensino superior, bem como a expansão no número de vagas, 

buscaram promover uma mudança estrutural e firmar uma política de focalização com ação 

reparatória (Mello Neto et al., 2014; Kerstenetzky, 2006). 

O Enem ainda é tema controverso no Brasil, sendo considerado um avanço no sistema 

educacional ao propor um exame unificado de abrangência nacional, ou um instrumento 

amplificador das desigualdades regionais, sociais e raciais (Meneghel, 2018). Silveira et al. 

(2015), entretanto, enfatizam o papel que o exame e o Sisu exercem sobre a igualdade de 

oportunidades, uma vez que favorecem a mobilidade dos estudantes para instituições de 

ensino superior nos mais variados locais do país, além de possibilitar o deslocamento para 

regiões mais desenvolvidas. 

Poucos trabalhos na literatura brasileira investigam a migração estudantil e a 

importância dos impactos sobre o comportamento migratório dos estudantes (Barufi, 2012; 

Li e Chagas, 2017). O estudo pioneiro conduzido por Barufi (2012) buscou analisar em que 

medida o aumento das novas vagas afetaram o saldo migratório de estudantes do ensino 

superior. Nos resultados foi evidenciado um efeito positivo das vagas em cursos superiores, 

do tamanho da população e de medidas de qualidade de vida (expectativa de vida e taxa de 

mortalidade infantil) sobre a migração líquida.  

Machado e Szerman (2015) realizaram o primeiro estudo voltado a mensuração do 

impacto do Sisu na migração e na evasão estudantil. Esse estudo inferiu, por meio da 

estimação econométrica de Mínimos Quadrados Ordinários, que a implementação do Sisu 

levou a um aumento de 2,6 pontos percentuais da migração entre municípios e de 3,9 pontos 

percentuais da migração entre estados. Os autores também estimaram que esta política levou 

a um aumento da evasão estudantil em 4,4 pontos percentuais  

Na mesma linha, Li e Chagas (2017), utilizando dados de 2006 e 2014, buscaram 

investigar os impactos dessa política na migração inter e intraestadual e na evasão estudantil 

via estimação de um modelo gravitacional. De acordo com os autores, o ingresso de alunos 

em programas que aderiram ao Sisu eleva a probabilidade de ser um migrante interestadual 

em 2,9 pontos percentuais e reduz a probabilidade de ele ser um migrante intraestadual em 

até 3,95 pontos percentuais. A adesão ao Sisu elevou a probabilidade de evasão no primeiro 

ano em 4,5 pontos percentuais. 

Martins e Machado (2018) por meio de uma análise individual, buscaram identificar 

a escolha do curso superior no Brasil com a utilização de um modelo logit condicional 

aplicado aos anos de 2000 e 2010. De acordo com os autores, a escolha do curso está 

condicionada a características individuais e familiares, relação candidato-vaga, tempo de 

duração do curso e incentivos econômicos, sendo que os rendimentos e a taxa de desemprego 

influenciam apenas os indivíduos do quartil mais elevado de renda. 

De modo geral, o Enem é correlacionado com a dimensão nacional brasileira e suas 

diferenças socioespaciais; sendo que os alunos de estados que possuem condições básicas 

mais vantajosas para o desenvolvimento de seus estudos obtêm benefícios perante estados 

com maiores dificuldades (Barbosa e Pôssas, 2017). Ainda conforme os autores, a 

competição perde seu caráter predominantemente local ou regional e passa a ser nacional, o 

que gera questionamento quanto a justiça no processo de concorrência e a possibilidade de 

promover vagas ociosas no caso da desistência dos alunos selecionados. 

Assim sendo, convém aprofundar a investigação da mobilidade dos estudantes do 

ensino superior, mais especificamente, no que toda aos fatores que determinam a migração 

para a universidade, na realidade brasileira. Este trabalho inova com a aplicação do 

instrumental gravitacional para a desagregação em mesorregiões brasileiras. Acredita-se que, 

a partir desta pesquisa, ao verificar os elementos que mais impactam as escolhas dos 



estudantes brasileiros no momento de ingressar o ensino superior, seja possível fornecer 

instrumentos para embasar a elaboração de políticas públicas, bem como a formulação de 

melhorias no sistema de admissão universitário. 

 

3. Metodologia 

3.1 Modelos Gravitacionais 

         Derivados da física, os modelos de interação espacial são utilizados para prever o 

tamanho dos fluxos espaciais entre origem e destino em áreas de interesse. Sua criação 

inicialmente ateve-se às questões logísticas de transporte e comércio (Türk, 2019). 

Recentemente, os modelos gravitacionais têm sido considerados bem-sucedidos em uma 

grande variedade de contextos, como saúde e educação (Antonucci e Manzocchi, 2006). 

         De acordo com Sen e Smith (2012), a multiplicidade de aplicações dos modelos 

gravitacionais reside na simplicidade de sua forma matemática e na natureza intuitiva de seus 

fundamentos. Quanto a sua aplicação em relação ao ensino superior, Faggian e Franklin 

(2014) afirmam que futuros estudantes universitários comparam a utilidade de seu atual local 

com uma localização alternativa, demonstrando que seu nível de maximização de utilidade é 

consistente com um modelo gravitacional de migração. 

            Dessa forma, o objetivo deste estudo é explicar os fluxos migratórios de estudantes 

agregados por mesorregiões brasileiras. A fim de embasar o modelo empírico, assume-se 

primeiramente que os indivíduos são racionais e maximizam sua utilidade. Aplicando a 

perspectiva de expectativas adaptativas, a decisão de migrar ou não é tomada em relação a 

decisão de consumo e de investimento, que considera as características das universidades e 

as variáveis relacionadas a condições socioeconômicas em seu entorno. 

 O comportamento dos estudantes é dado pelo modelo de gravidade geral expresso 

pela Equação 1: 

 𝐹𝑖,𝑗 =  𝑂(𝑅𝑒𝑔𝑖)𝐷(𝑈𝑛𝑖𝑣𝑗) 𝑓(𝑑𝑖,𝑗)    (1) 

 

(1) 

 Em que 𝐹𝑖,𝑗 representa o fluxo de alunos da região i para a universidade j, 𝑂(𝑅𝑒𝑔𝑖) 

as características socioeconômicas da região que influenciam a saída dos alunos de seu local 

de origem e 𝐷(𝑈𝑛𝑖𝑣𝑗) os atributos da universidade j como uma função de atratividade para os 

estudantes e 𝑓(𝑑𝑖,𝑗) é uma função da distância em linha reta entre a região e a universidade 

resultante para cada fluxo de alunos. 

 

3.2 O modelo 

 Já tem sido difundida a aplicação de modelos gravitacionais para compreender a 

migração, tradicionalmente estimados por meio do método de Mínimos Quadrados 

Ordinários (MQO), embora já tenham sido apontadas as fragilidades, inconsistências e vieses 

do mesmo (Wang et al., 1996). Entre as alternativas mais plausíveis estão o uso de modelos 

de Poisson e derivados, uma vez que permitem utilizar variáveis inteiras e não negativas, 

como os fluxos de estudantes entre regiões, que ocorrem aleatoriamente e de modo 

independente ao longo do tempo (Dotti et al., 2013). 

 De acordo com os modelos de Poisson, a probabilidade  𝑃(𝑦𝑘) de ocorrerem 

𝑦𝑘 viagens de determinada forma por observação 𝑘 pode ser escrito como: 

𝑃(𝑦𝑘) =  
𝑒𝑥𝑝 (−𝜆𝑘)𝜆𝑘

𝑦𝑘

𝑦𝑘!
   (2) 

em que 𝜆𝑘 é o parâmetro de Poisson para a observação 𝑘 e 𝑦𝑘 é o número de viagens 

esperadas. 



 O modelo de Poisson postula o teorema de equidispersão, ou seja, a média condicional 

do número de viagens (variável dependente) é igual a variância condicional (𝐸[𝑦𝑘] =
𝑉𝑎𝑟[𝑦𝑘]). Nas situações em que o teorema de equidispersão não é verificado, os dados estão 

subdispersos ou superdispersos, ou seja, os parâmetros de Poisson estimados são incorretos.  

 Na literatura, também tem sido difundido o uso de modelos de Poisson com zeros 

inflados (ZIP) ou modelos binomiais negativos com zeros inflados (ZINB), em que o excesso 

de zeros pode estar mascarado como um problema de superdispersão. Nesse sentido, 

Cameron e Trivedi (2010) destacam que o excesso de zeros na variável dependente não 

constitui uma razão suficiente para o uso de um modelo com zeros inflados. De acordo com 

Allison (2012), modelos com zeros inflados devem ser utilizados quando na presença de dois 

tipos de zeros: i) fluxos que nunca irão existir, ou seja, não há possibilidade de a mesorregião 

enviar alunos para todas as universidades; e ii) fluxos que podem se modificar ao longo do 

tempo.  

 É possível afirmar que a primeira hipótese não se aplica a mobilidade estudantil, 

especialmente com um sistema centralizado de admissões, que aumenta a disposição dos 

estudantes em deslocar-se (Abdulkadiroğlu et al., 2015). Assim sendo, de acordo com Greene 

(1994), embora uma série de modificações tenham sido propostas, a melhor alternativa 

considerada é o uso de um modelo de regressão binomial negativa (NBR), que incorpora um 

termo de erro aleatório na estimação dos parâmetros. O cálculo 𝜆𝑘 pode ser visto na Equação 

(3): 

𝜆𝑘 = 𝑒𝑥𝑝 (𝛽𝑋𝑘 + 𝜀𝑘)  (3) 
 

 O modelo NBR constitui uma generalização da regressão de Poisson, uma vez que 

possui a mesma estrutura média e um parâmetro extra para modelar a superdispersão 

(Equação 3). Se a distribuição condicional da variável dependente for superdispersa, os 

intervalos de confiança para a regressão binomial negativa provavelmente serão mais 

estreitos em comparação com aqueles de um modelo de regressão de Poisson (Cameron e 

Trivedi, 2010). 

 A Equação (4) representa a função densidade de probabilidades para o modelo 

NBR: 

𝑃(𝑦𝑘) =  
𝛤(𝑦𝑘+𝜃)

𝛤(𝜃)𝑦𝑘!
𝑢𝑘

𝜃(1 − 𝑢𝑘)𝑦𝑘 (4) 

Em que 𝑦𝑘 é o número de viagens; 𝜃 = 1/𝛼, em que α representa o parâmetro de dispersão; 

𝑢𝑘 = 𝜃/(𝜃 + 𝜆𝑘), em que 𝜆𝑘 representa a média e 𝛤(·) é uma função gama. O modelo NBR 

acomoda a superdispersão, 𝑉𝑎𝑟[𝑦𝑘] = 𝐸[𝑦𝑘]{1 + 𝛼𝐸[𝑦𝑘]}, convergindo ao modelo Poisson 

conforme 𝛼 → 0. 

 No presente trabalho, foi utilizado o modelo gravitacional de regressão binomial 

negativa, uma vez que, por meio dos testes de superdispersão, Pearson/Hosmer Lemeshow e 

de razão de verossimilhança (likelihood ratio) foi constatado que os dados mostram uma 

dispersão muito maior em relação a que pode ser explicada pelo modelo de regressão de 

Poisson (em Anexo).  

 Dessa forma, três especificações do modelo NBR são apresentadas, relacionadas 

aos fluxos de alunos agregados por mesorregiões, as características das universidades e do 

local de origem e destino e a descentralização das universidades. Por fim, foi executado o 

teste countfit do Software Stata (em Anexo) para verificar a adequação das estimativas por 

meio da comparação dos modelos Poisson (PRM), binomial negativo (NBR), Poisson (ZIP) 

com zeros inflados e modelos binomiais negativos com zeros inflados (ZINB). 

 

3.2.1 Fonte de Dados 



 Os dados foram extraídos do Censo da Educação Superior (CES) do Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP), pesquisa declaratória 

e obrigatória pelas Instituições de Ensino Superior, realizada mediante coleta de dados 

descentralizada por meio do acesso on-line ao sistema eletrônico de informações (Censup). 

A sua data de referência consta pelo ano anterior ao da coleta e reúne informações 

individualizadas sobre instituições, alunos, docentes, cursos de graduação e cursos 

sequenciais de formação específica. A Tabela 2 elenca as demais variáveis utilizadas no 

modelo. 

 Os fluxos de estudantes são mensurados ao nível geográfico mesorregional por 

meio dos municípios de nascimento dos alunos (retirados do Censo) como proxy de local 

onde foi cursado o ensino médio. Essa generalização pode ser comprovada pelos microdados 

disponibilizados pela base do Enem em que, para 87,3% dos alunos, o município de 

nascimento coincide com o local onde é realizado o ensino médio. 

 O uso das unidades mesorregionais justifica-se em função de consistir em uma 

divisão geográfica que separa o território econômico do Brasil com a finalidade de juntar 

regiões com similaridades econômicas e regionais. De acordo com o Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística (IBGE, 1990), essa divisão territorial é derivada de um processo social 

como determinante do quadro natural e a rede de comunicação e lugares como elemento de 

articulação espacial.  

Dada a disponibilidade de dados, são consideradas 194 universidades, dessa forma, a 

calibração do modelo é baseada em 26578 (= 194 × 137) fluxos, que correspondem a todos 

os possíveis fluxos entre cada uma das 137 mesorregiões de origem e as 194 universidades. 

A base de dados compreende todos os alunos que foram matriculados na universidade pela 

primeira vez no ano de 2017, sendo que foram excluídos alunos cuja modalidade de ensino é 

a distância e cujos municípios de nascimento não foram computados pelo CES.  

Os fluxos foram agregados por mesorregiões de origem, seguindo a denominação do 

IBGE. A base final de dados inclui 822.934 movimentos individuais atribuídos a (194 × 137) 

células da matriz. 13812 células da matriz (52%) corresponderam a zero movimentos. O 

maior fluxo correspondeu a 48928 e o tamanho médio dos fluxos foi de 30 alunos.  

Em relação às variáveis restantes (Tabela 2), foram incluídas medidas relativas à 

universidade de destino, como os recursos de ensino e qualidade, bem como o indicador de 

Herfindahl-Hirschman (HHI), que fornece uma estimativa da diversificação da oferta das 

instituições em relação a grade de cursos. Também são incluídas duas variáveis binárias a 

fim de capturar a diferenciação entre universidade privadas e públicas, bem como a existência 

de outros polos de ensino em mais de uma mesorregião.  

A diferenciação na forma de ingresso também foi incluída por meio da proporção de 

alunos que ingressaram pelo Enem e processos seletivos próprios empregados pelas 

universidades. Demais elementos que podem atuar como fatores de atração como bolsas de 

estudo e assistência estudantil, bem como financiamentos diferenciados entre reembolsáveis 

e não reembolsáveis, relacionados especialmente ao Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies) e ao Programa Universidade para Todos (ProUni), programas voltados para estudantes 

de universidades privadas. 

Por fim, foram incluídos elementos que possuem conexão entre as mesorregiões de 

origem e de destino. A razão entre as densidades populacionais foi empregada como proxy 

dos custos de vida (locais com uma alta densidade populacional, mais urbanizados, são 

caracterizados por custos de vida mais elevados) e preferências por um estilo de vida mais 

urbano (Widiputera et al., 2017; Agasisti e Dal Bianco, 2007; Sá et al., 2004; McCann e 

Sheppard, 2001).  A separação espacial entre o local de origem e a instituição de destino é 

mensurada a partir da distância que, conforme supramencionado, é um dos fatores 

determinantes da mobilidade estudantil.  



 

Tabela 2. Variáveis explicativas 
Variável Descrição Média Desvio-

Padrão 

Universidade de 

destino 

   

Recursos de ensino Razão do número de professores por estudantes 33.54     199.22    

Qualidade Medida pelo Índice Geral de Cursos (IGC), calculado pelo INEP  3.02     0.52     

Concentração Medido pelo índice Herfindahl-Hirschman (HHI) calculado como a soma dos quadrados do Market share de cada 

universidade (em termos de número de estudantes matriculados em cada área geral denominada pela OCDE* em relação ao 

total de alunos matriculados) 

0.28     0.10    

Bolsas de estudo Proporção de alunos que possuem bolsas/remuneração por participar de atividades extracurriculares de estágio não 

obrigatório, de extensão, monitoria e pesquisa (numa escala de 0 a 1) 

0.21     0.25          

Assistência social Proporção de alunos que recebem algum tipo de apoio social na forma de moradia, transporte, alimentação, material didático 

e bolsas (trabalho/permanência) (numa escala de 0 a 1) 

0.12      0.23          

Financ. 

reembolsável 

Proporção de alunos que possuem qualquer espécie de financiamento com reembolso, via Fundo de Financiamento Estudantil 

(Fies), administração de governos estaduais e municipais e por IES, entidades externas à IES ou demais entidades (numa 

escala de 0 a 1) 

0.10     0.15           

Financ. não 

reembolsável 

Proporção de alunos que possuem financiamento estudantil não-reembolsável, bolsistas integrais e parciais do Programa 

Universidade para Todos (ProUni), além de financiamentos municipais, estaduais e demais entidades (numa escala de 0 a 1) 

0.16     0.24          

Ingresso universal Proporção de alunos que ingressaram via Enem (numa escala de 0 a 1) 0.34     0.31           

Ingresso particular Proporção de alunos que ingressaram via processo seletivo próprio via vestibular e processos de avaliação seriada e 

simplificada (numa escala de 0 a 1) 

0.63 0.35 

Universidade 

privada  

Variável dummy igual a 1 se for uma universidade privada e 0, caso contrário 0.48 - 

Descentralização Variável dummy igual a 1 se a universidade possui campus em mais de uma mesorregião e 0, caso contrário 0.55 - 

Elementos de 

conexão entre 

origem e destino 

   

Razão de 

densidades 

Razão entre a densidade populacional (habitantes/km2) da região de origem pela região de destino com base nas estimativas 

intercensitárias disponibilizadas pelo DATASUS que utiliza fontes do IBGE 

2.98      17.32    

Distância Distância em linha reta (Km) entre cada mesorregião de origem e instituição de destino 1533.12        890.22    

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa.  

*Nota: A OCDE divide os cursos superiores em oito áreas gerais: i) Educação; ii) Humanidades e artes; iii) Ciências sociais, negócios e direitos; iv) Ciências, matemática e 

computação; v) Engenharia, produção e construção; vi) Agricultura e veterinária; vii) Saúde e bem-estar social; e viii) Serviços. 

 

 



 

4. Resultados e discussão 

 A Tabela 3 apresenta os resultados estimados para três diferentes especificações, 

empregando o modelo gravitacional de regressão binomial negativa. A primeira conta 

com a relação entre os fluxos de alunos agregados por mesorregiões, a segunda com as 

características das universidades e do local de origem e destino (razão de densidades) e a 

terceira especificação inclui uma dummy de descentralização (Agasisti e Dal Bianco, 

2007; Dotti et al., 2013). 

Tabela 3. Estimação dos resultados para três diferentes especificações 
Variáveis Especificação I Especificação II Especificação III 

Distância -0.0009* 

(0.0000) 

-0.0012*** 

(0.0000) 

-0.0012*** 

(0.0000) 

Razão de densidades  0.0154*** 

(0.0022) 

0.01902*** 

(0.0027) 

Recursos de ensino  0.0004* 

(0.0002) 

0.0003 

(0.0002) 

Qualidade  0.0721 

(0.0909) 

0.0435*** 

(0.0938) 

Concentração  -2.6027*** 

(0.6276) 

-2.8702*** 

(0.5922) 

Bolsas de estudo  -1.6915***  

(0.1911) 

-1.6018*** 

(0.1915) 

Assistência social  -0.3189 

 (0.3017) 

-0.1629 

(0.2554) 

Financ. reembolsável  0.9470  

(0.4729) 

-0.1797 

(0.4319) 

Financ. não reembolsável  2.6921**   

(0.2042) 

1.8206*** 

(0.2063) 

Ingresso particular  2.6544*** 

(0.1751) 

2.3982*** 

(0.1829) 

Ingresso universal  2.2386***   

(0.2056) 

1.8970*** 

(0.2159) 

Universidade privada  -0.1976 

(0.2225) 

0.6309*** 

(0.2290) 

Descentralização   1.0629*** 

(0.0889) 

Wald Chi 2 308*** 1701.70*** 1447.79*** 
Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa. 

Nota: Desvio-Padrão entre parênteses. ***, ** e * representam 1%, 5% e 10% de significância, 

respectivamente 

 

 Primeiramente, verifica-se que a distância possui um efeito negativo sobre a 

mobilidade estudantil, ou seja, quanto maior a distância, menor a probabilidade de 

movimento (Sá et al., 2004). Grandes distâncias funcionam como um elemento dissuasor 

da mobilidade estudantil, evidenciado pela maioria dos estudos. Esse resultado é esperado 

também em consideração a extensão territorial brasileira, quinta maior do mundo, e 

dificuldade de mobilidade com a ausência de companhias aéreas de baixos custos e 

sistemas ferroviários. 

 De modo geral, os custos totais de ingressar em uma universidade aumentam 

proporcionalmente com a distância entre a região de origem e a universidade de destino. 

De acordo com Cattaneo et al. (2016), esses custos incluem os custos de viagem para 

passageiros e os custos de habitação em situações em que a distância é muito grande e a 



 

mudança de residência é obrigatória. Assim sendo, um aumento na mobilidade estudantil 

pode estar relacionado a um aumento nos benefícios ou na redução de custos. 

 A qualidade, medida pelo Índice Geral de Cursos, significativa na terceira 

especificação e os recursos de ensino, na segunda especificação denotam que os 

estudantes podem estar interessados em outras características das IES. Essas medidas, 

amplamente utilizadas, também podem ser uma aproximação não muito confiável da 

realidade, como destacam Dotti et al. (2013). De acordo com Abramo et al. (2011), uma 

medida de qualidade universitária agregada pode não ser suficiente, dada a variação de 

qualidade nos departamentos e cursos de uma mesma universidade. 

 A forma de ingresso diferenciada pelo Enem e por uma forma de ingresso 

particular demonstra que os fluxos respondem mais ao ingresso privado, possivelmente 

em função de os alunos realizarem as provas com maior objetividade. No caso de um 

processo de admissão descentralizado, o candidato escolhe os programas aos quais 

pretende aplicar o exame antes de realizar o vestibular e logo, antes de obter sua nota, o 

que não ocorre com elevada incerteza (Li e Chagas, 2017). O acesso pode ser facilitado, 

inclusive, em razão de grupos de instituições privadas, localizadas no mesmo estado, que 

algumas vezes realizam um único vestibular (McCowan, 2005). 

 O impacto positivo do financiamento não reembolsável, majoritariamente por 

bolsistas parciais e integrais do Programa Universidade para todos (Pro 

Uni), confirma as decisões de investimento explicitadas pela teoria do capital humano. 

As mensalidades parciais ou totalmente cobertas são um estímulo a migração, uma vez 

que o ProUni integral pode tornar o custo de migrar semelhante ao do ingresso em uma 

universidade pública já que, em ambos os casos, não há custos com a matrícula e 

mensalidades.  

 A proporção de bolsistas demonstrou um efeito negativo sobre a migração, 

resultado que pode expressar a busca de fontes de renda não derivadas das instituições ou 

de dedicação exclusiva às disciplinas. Os alunos muitas vezes realizam estágios 

profissionalizantes durante a graduação, que, por vezes, são não remunerados ou têm 

baixa remuneração. Dessa constatação pode-se depreender que a proporção de bolsas 

ofertadas não está condicionada a entrada no ensino superior e sim a sua permanência, 

inclusive pela falta de conhecimento dos alunos sobre a possibilidade de obter essas 

bolsas antes de ingressar na universidade. Caso a migração ocorra para aquisição de 

capital humano, o processo de permanência é uma tomada de decisão posterior. 

 A diferenciação entre as universidades públicas e privadas brasileiras, 

verificada pela significância da dummy de categoria administrativa, pode ser visualizada 

na terceira especificação, que apresenta um coeficiente positivo relativo aos fluxos de 

estudantes. A concentração de, aproximadamente, 75% do total da oferta das vagas no 

ensino superior privado possivelmente é ligada a este resultado. De acordo com Türk 

(2019), quando os alunos optam por matricular-se em universidades privadas, a distância 

e demais encargos financeiros tornam-se vinculados aos custos da mensalidade.   

 Quanto ao indicador de HHI, universidades com oferta mais concentrada 

possuem menor apelo a mobilidade, ou seja, a diversidade na oferta de cursos é um fator 

de atração. Segundo Rossi (2010), esse processo normalmente ocorre sem a interferência 

de políticas específicas e é um subproduto da expansão e competição entre universidades, 

que buscam maximizar o número de matrículas por meio da diversificação em termos de 

cursos e modalidades de ensino. 

 A razão de densidades demonstra que os alunos possuem uma propensão a 

moverem-se para regiões menos densamente povoadas, possivelmente relacionado aos 

menores custos de vida e a segurança propiciada por estes locais. A densidade está 

relacionada a um estilo de vida mais urbano, com melhores opções de lazer e atividades 



 

culturais (mais atrativas), entretanto, essa relação pode ser vista em relação aos custos 

mais altos de viver em áreas mais urbanas. Também pode estar ligado a uma disputa 

menos intensa pelas vagas, o que estimularia a desconcentração dos grandes centros. 

 De acordo com Imeraj et al. (2018), os preços mais altos de habitações em 

capitais e cidades de grande porte contribuem negativamente para sua atratividade 

(percebida), embora existam, nesses locais, oportunidades de emprego para pessoas 

altamente qualificadas. Ciriaci (2014) aponta que a migração para locais mais 

urbanizados ocorre no curto e longo prazo após a graduação.  

 A presença de mais campus da mesma universidade em outras regiões foi 

significativamente positiva, o que indica um maior impacto sobre a atratividade de 

estudantes, possivelmente decorrente da descentralização das universidades, encorajada 

pela implementação do programa de Reestruturação e Expansão das Universidades 

Federais (Reuni). Esse resultado reafirma o que foi verificado pela razão de densidades; 

sendo que a tendência da criação de campus em menores cidades estimula a mobilidade 

estudantil em função de menores custos de vida (Dotti et al., 2013). 

 

5. Considerações finais  

 

 O ensino superior brasileiro tem passado por mudanças significativas nos 

últimos anos, sob a necessidade premente de aumentar a acessibilidade no ensino. As 

principais intervenções são de respaldo governamental, que tem incentivado a mudança 

para um sistema centralizado de admissões, por meio do Enem e do Sisu, além da 

expansão de vagas e o incentivo ao setor privado. Dessa forma, este trabalho colaborou 

na busca dos principais fatores associados a mobilidade dos estudantes universitários 

brasileiros no ano de 2017. 

 Conforme confrontado na literatura atual, a distância possui um efeito dissuasor 

sobre a mobilidade estudantil, ou seja, os estudantes tendem a escolher instituições mais 

próximas do local em que realizaram o ensino médio, resultado esperado na medida em 

que a distância pode ser considerada um custo. Os resultados indicaram ainda que os 

estudantes tendem a mover-se para locais com menor custo de vida e para menores 

centros, possivelmente buscando locais que exijam menos aporte financeiro. 

 A possibilidade de frequentar universidades privadas e de obter financiamento 

não reembolsável também foram consideradas importantes na atração de estudantes. 

Dessa forma, a influência das políticas públicas de acesso ao ensino superior via expansão 

privada e programas como o ProUni pode ser um dos fatores determinantes dessa 

constatação. A expansão do ensino superior, conforme mencionado, também pode ter 

encorajado as universidades a diversificarem a oferta de cursos e modalidades de ensino, 

explicando os resultados verificados pelo indicador de Herfindahl-Hirschman. 

 Esses resultados podem auxiliar na elaboração de políticas públicas, bem como 

contribuir à gestão mais eficiente no ensino superior. Primeiramente, a diferenciação de 

cursos deve ser estimulada, bem como a descentralização das universidades para áreas de 

menor concentração populacional. Os custos de vida são relevantes, bem como a 

possibilidade de obter uma formação diferenciada, que pode ser mais atrativa no mercado 

de trabalho. Assim sendo, o Reuni, voltado para a interiorização de universidades e 

institutos federais pode estimular o ensino superior público. 

 Para o ensino superior privado, a atração de estudantes é essencial para a 

manutenção de suas atividades, bem como de suas fontes de financiamento. A captação 

de recursos via ProUni pode contribuir para conquistar estudantes, bem como a 

diferenciação de cursos. Uma vez que a proporção de bolsistas demonstrou um efeito 

negativo sobre a migração, a oferta de cursos noturnos, à distância ou durante finais de 



 

semana pode ser uma estratégia, uma vez que é possível que os estudantes conciliem as 

atividades acadêmicas a jornada de trabalho. Essa medida deve ser aprimorada para que 

os cursos ofertados possuam qualidade e os estudantes não evadam. 

 Esta análise não está isenta de limitações, uma vez que existem motivações 

inerentes a escolha de frequentar uma universidade que não podem ser captadas, como 

preferências individuais em termos da escolha da instituição de ensino superior, a 

localização da mesma, fatores de consumo valorizados pelos estudantes, como 

diversidade de eventos culturais, os custos de oportunidade entre pagar a mensalidade em 

uma universidade local e frequentar uma instituição pública mais distante, entre outras. 

Outro ponto é a natureza do ensino superior brasileiro, que está em constante evolução, 

especialmente em função de políticas públicas, que modificam o perfil dos estudantes e a 

atuação das instituições. 

Por fim, cumpre destacar que este é um dos primeiros trabalhos a aplicar o 

instrumental gravitacional para identificar os fatores que estão associados a mobilidade 

dos estudantes universitários no Brasil, bem como o único que busca desagregar o 

território nacional por mesorregiões, a fim de captar as disparidades regionais que compõe 

a realidade brasileira. Acredita-se que, a partir desta pesquisa, seja possível fornecer 

instrumentos para embasar a elaboração de políticas públicas e a tomada de decisão dos 

gestores educacionais, bem como a promoção de melhorias no sistema de admissão 

universitário. 
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Anexo 

 

Tabela A1. Teste de superdispersão  

 Coeficiente Desvio-padrão t Intervalo de 

confiança 

Teste de super. 6.31** 2.98 2.99 0.46     12.15 

Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa.  

Nota: ** representa 5% de significância. 

 
Tabela A2. Teste de qualidade de ajuste de Pearson e Hosmer-Lemeshow 
Desvio da qualidade de ajuste = 1521469*** 

Prob>chi2 (26578) = 0.00 

Pearson da qualidade de ajuste = 1.06e+07*** 

Prob>chi2 (26578) = 0.00 
Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa.  

Nota: *** representa 1% de significância. 

 

 



 

 

 

Testes de robustez 

 

 De acordo com Cameron e Trivedi (2010), o comando countfit, implementado 

no Stata 11 permite uma comparação da adequação das estimativas obtidas de modelos 

Poisson (PRM), binomial negativo (NBR), Poisson (ZIP) com zeros inflados e modelos 

binomiais negativos com zeros inflados (ZINB). Este comando compara os quatro 

modelos usando critérios de BIC, AIC e o teste Vuong. Assim, o comando contribui na 

indicação do modelo preferido e enfatiza a evidência que suporta a escolha relevante. A 

seguir, é relatado um resumo dos testes implementados que suportam o uso do modelo 

binomial negativo sobre os outros modelos. 

 

Tabela A3. Teste de qualidade de ajuste  
PRM  BIC = 1.298e+06 

AIC = 59.88 

    

    Preferido Sobre Evidência 

 vs NBR BIC = -1.518e+05 

AIC = 4.35 

LRX2 = 1.45e+06 

dif = 1.450e+06 

dif = 55.53 

prob = 0.00 

NBR 

NBR 

NBR 

PRM 

PRM 

PRM 

Muito forte 

 

p= 0.00 

 vs ZIP BIC = 990935.05 

AIC = 48.11 

Vuong = 19.28 

dif = 307290.43 

dif = 11.77 

prob = 0.00 

ZIP 

ZIP 

ZIP 

PRM 

PRM 

PRM 

Muito forte 

 

p= 0.00 

 vs ZINB BIC = -1.529e+05 

AIC = 4.30 

dif = 1.451e+06 

dif = 55.58 

ZINB 

ZINB 

PRM 

PRM 

Muito forte 

       

NBR  BIC = -1.518e+05 

AIC = 4.35 

    

    Preferido Sobre Evidência 

 vs ZIP BIC = 990935.05 

AIC = 48.11 

dif = -1.143e+06 

dif = -43.76 

NBR 

NBR 

ZIP 

ZIP 

Muito forte 

 vs ZINB BIC = -1.529e+05 

AIC = 4.30 

Vuong = 17.35 

dif = 1193.82 

dif = 0.05 

prob = 0.00 

ZINB 

ZINB 

ZINB 

NBR 

NBR 

NBR 

Muito forte 

 

p = 0.00 

       

ZIP  BIC = 990935.05 

AIC = 48.11 

    

    Preferido Sobre Evidência 

 vs ZINB BIC = -1.529e+05 

AIC = 4.31 

LRX2 = 1.14e+06 

Dif = 1.144e+06 

dif = 43.81 

prob = 0.00 

ZINB 

ZINB 

ZINB 

ZIP 

ZIP 

ZIP 

Muito forte 

 

p = 0.00 
Fonte: Elaborada pela autora a partir dos dados da pesquisa.  

 
 


