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RESUMO 

O impacto do sono na produtividade é tema de interesse em Economia. Esse 

trabalho visa estudar qual o efeito da quantidade de horas dormidas no desempenho 

acadêmico utilizando Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). Os participantes são 

alunos da Faculdade de Economia, Administração, Atuárias e Contabilidade da 

Universidade Federal do Ceará. Para isso foi aplicado um questionário sobre as 

atividades realizadas pelos alunos, no decorrer de uma semana, para captar as 

horas gastas dormindo, além da alocação do tempo em outras atividades. As 

regressões foram feitas utilizando o Método de Mínimos Quadrados. Os resultados 

apresentados indicam que há uma relação positiva entre o IRA e a quantidade de 

horas dormidas, além de se verificar a presença de rendimentos decrescentes do 

sono no IRA. Portanto, o sono é uma variável importante na determinação do 

desempenho do estudante. O conhecimento de sua relevância é de particular 

interesse para os indivíduos para que eles possam alocar seu tempo de modo a 

maximizar sua produtividade. 

Palavras-chave: Sono. Rendimento acadêmico. Produtividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ABSTRACT 

The impact of sleep in productivity is a matter of interest in Economics. This 

work aims to study the effect of the quantity of sleep hours on the student’s academic 

performance using the Índice de Rendimento Acadêmico (IRA). The participants 

were undergraduated students of Faculdade de Economia, Administração e 

Contabilidade from the Universidade Federal do Ceará. For this was applied a 

questionnaire about the activities done by the students in a course of a week to 

collect the hours spent sleeping, in addition to the hours allocated in others activities. 

The regressions were made using the Least Square Method. The results show a 

positive relationship between IRA and the hours spent sleeping, and also found 

diminishing returns of sleep in IRA. Therefore, sleep is an important variable on the 

determination of student achievement. The knowledge about its relevance it’s a 

particular interest for the economic agents so they can allocate their time as to 

maximize their productivity. 

Keywords: Sleep. Academic performance. Productivity. 
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1. INTRODUÇÃO 

A dotação de horas disponíveis em um dia é restrita, tornando o tempo um 

recurso limitado. Os indivíduos buscam alocar este recurso nas suas inúmeras 

atribuições produtivas e necessidades fisiológicas diárias de forma a maximizar seus 

objetivos tendo em vista esta restrição. 

Neste sentido, Becker (1965), em seu trabalho seminal denominado “A theory 

of the allocation of time” considera que o custo do tempo deveria ser tratado da 

mesma forma que os custos dos bens de mercado. 

Em economia, um modelo de oferta de trabalho bastante conhecido na 

literatura, considera que a dotação de horas diárias de um indivíduo é dividida entre 

trabalho e lazer, onde, este último, se refere ao número de horas livres, não 

trabalhadas. Na quantidade consumida de lazer, algumas horas devem ser alocadas 

para o sono, enquanto necessidade fisiológica inerente aos seres vivos.  

Biddle e Hamermesh (1989, tradução nossa) consideram que “(...) algumas 

das variações do tempo gasto dormindo podem ser resultados de escolhas 

individuais conscientes em resposta a mudanças nos incentivos econômicos (...)”. 

Estes incentivos acrescem o custo de oportunidade do tempo gasto dormindo e, 

como resposta, os indivíduos substituem tempo de sono por trabalho. O resultado é 

indivíduos menos descansados, impactando negativamente na qualidade e 

produtividade das suas atividades diárias. 

Biddle e Hamermesh (1989), utilizando diários de tempo coletados em 12 

países, e Gibson e Shrader (2014), usando diários sobre o uso do tempo nos 

Estados Unidos, encontraram evidências sobre a relação entre produtividade e 

salário, sendo o desempenho afetado pela quantidade de horas dormidas.  

Brochu et al (2009) encontram relações entre o sono e outra variável 

econômica relevante, a taxa de desemprego. Estes autores evidenciaram 

movimentos na mesma direção entre a taxa de desemprego e a quantidade de sono 

dos indivíduos, e uma relação de natureza anticíclica entre este mesmo sono e a 

prosperidade econômica para a economia canadense utilizando três ciclos de 

estudos sobre o uso do tempo correspondente aos anos 1992, 1998 e 2005. No 

primeiro caso, quando a taxa de desemprego cresce, as horas de sono seguem esta 
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trajetória e vice-versa. No segundo, a prosperidade da economia resulta em menos 

horas de sono dos indivíduos. 

Sob a ideia geral de que um indivíduo mais descansado realiza com melhor 

performance sua atividade, autores como Van Dongen et al (2003) descobriram que 

a privação de sono crônica – horas dormidas aquém do necessário por um período 

significativo – tende a debilitar as funções cognitivas do indivíduo, como a memória e 

a vigilância.  

Outra hipótese levantada é que a demanda excedente por sono, isto é, além 

do limiar necessário, pode não ter influência positiva no desempenho, como foi 

evidenciado nos artigos de Gibson e Shrader (2014) e Eide e Showalter (2012), que 

encontraram efeitos negativos para uma quantidade além do ótimo necessário. 

Motivado por este tema, este trabalho pretende analisar a possível relação 

entre a demanda por sono e um indicador de desempenho acadêmico dos 

estudantes dos cursos de graduação da Faculdade de Economia, Administração, 

Atuárias e Contabilidade – FEAAC, da Universidade Federal do Ceará – UFC.  

Fundamenta-se este trabalho em estudos como o de Stolzar (2006), que 

argumenta,  

(...) olhando como os estudantes demandam e obtêm sono e outros usos do 
tempo, deveria nos dar uma ideia melhor de se nós baseamos nossas 
decisões de sono em torno de incentivos econômicos da mesma maneira 
em que nós baseamos a “compra” por outros bens e serviços. (STOLZAR, 
2006, tradução nossa). 

 Outros autores estudaram o rendimento acadêmico como meio de 

dimensionar o custo do tempo. Lora e Pinedo (2012), por exemplo, empregaram 

dados relativos a estudantes universitários da Universidade do Atlântico, na 

Colômbia, e a média dos seus rendimentos acadêmicos. Eide e Showalter (2012), 

por sua vez, utilizaram as notas de testes padronizados para jovens entre 10 e 19 

anos. 

 Pilcher e Walters (1997) analisaram o sono dos estudantes universitários, 

mas ao invés de um foco econômico, eles partiram das ciências médicas e 

concluíram que há influência do sono na capacidade de performance e que os 

estudantes estão inclinados a ignorar ou a relevar o impacto da perda de sono no 

seu desempenho. 
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Consideram-se duas hipóteses a serem testadas neste estudo: a primeira 

assume que quanto mais horas dormidas, maior será o índice de rendimento 

acadêmico do estudante; e, a segunda, que assume que o sono apresenta 

rendimentos decrescentes, será avaliada por meio da introdução de um termo 

quadrático na quantidade de horas dormidas. 

 O objetivo geral pretendido nesta pesquisa é analisar a influência da 

quantidade de horas dormidas no desempenho acadêmico dos alunos da 

FEAAC/UFC. Como objetivos específicos, tem-se: compilar dados sobre o padrão do 

sono do estudante; identificar a quantidade de horas livres médias diárias 

disponíveis para lazer e sono; e, avaliar a existência de rendimentos decrescentes 

no sono. 

 Além desta introdução, este estudo subdivide-se em mais quatro seções que 

tratam, respectivamente, uma revisão da literatura sobre o tema; a metodologia 

utilizada; a análise dos resultados; e, por fim, as considerações finais. 
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2. REVISÃO DA LITERATURA 

 Apesar de o sono absorver parte significativa do dia, pouco foi estudado a 

respeito dessa atividade como uma variável relevante em Economia. O modelo 

utilizado correntemente apenas considera trabalho e lazer como frações do tempo 

disponível por indivíduo, negligenciando o fato de que o ato de dormir consume 

expressiva quantidade de horas. Dessa maneira, o agente econômico encara um 

trade-off entre sono e trabalho/lazer, pois uma hora a mais dormindo representa uma 

a menos de trabalho/lazer e vice-versa. Além disso, pela característica restauradora 

inerente do sono, uma variação no período pode afetar a forma como uma pessoa 

desfruta do seu tempo acordado. 

 Em seu trabalho seminal, Becker (1965) se preocupou com a alocação tempo 

em atividades de não trabalho, sendo elas de igual ou maior importância, já que a 

disparidade entre horas trabalhadas e as gastas em outras atividades não é tão 

grande. Ele construiu uma teoria de alocação de tempo entre atividades distintas, a 

qual trata o custo do tempo da mesma maneira que os custos dos bens de mercado. 

Assim, os domicílios combinariam tempo e bens de mercado para produzir 

commodities que entrariam numa função de produção que maximizaria sua utilidade. 

Dormir seria uma commodity gerada por insumos como cama, casa e tempo.  

 Ainda de acordo com Becker, que no seu modelo trabalha com a noção de 

rendas antecipadas, o sono seria, portanto, uma fonte para a maximização dos 

rendimentos de um domicílio. A partir daí pode-se ver a relevância dessa variável 

nos retornos financeiros obtidos, uma vez que ela age de forma a aumentar a 

produtividade do trabalhador. 

Becker (1965, tradução nossa) vê relevância na análise do tempo gasto 

dormindo para estudos econômicos, pois “(...) um indicador básico da sua 

importância como uma variável econômica pode ser, contudo, sua relação com 

outra, extensamente estudado uso do tempo, denominado tempo dispensado para o 

mercado de trabalho (...)”. 

Seguindo essa linha, Biddle e Hamermesh (1989) desenvolveram uma teoria 

de demanda por sono que investiga o impacto dele nos salários através da 

produtividade laboral e tiveram como resultados que altos níveis de salário reduzem 
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o tempo de sono dos homens, e para as mulheres os efeitos também são negativos 

e substancialmente grandes. Isso aponta para a evidência de que há, realmente, um 

custo de oportunidade entre o período gasto dormindo e o trabalho. 

Existe uma discussão a respeito da quantidade de horas dormidas 

necessárias para o ser humano ser fixa e que, sendo assim, ela não poderia ser 

interpretada como uma variável econômica relevante, pois não estaria sujeita a 

incentivos. Quanto a isso, os autores afirmam que: 

(…) Claramente algumas das variações no tempo de sono está além do 
controle do indivíduo; mas algumas podem responder a variações a 
escolhas de trabalho-lazer e a variações no valor do tempo. Se sim – se 
decisões sobre o sono não são separáveis das decisões sobre oferta de 
trabalho – a vasta literatura sobre oferta de trabalho, ao ignorar essa área, 
contém uma dificuldade que pode ter importantes consequências no 
entendimento da alocação do tempo entre casa e mercado. (BIDDLE e 
HAMERMESH, 1989, tradução nossa). 

 Considerando que o ser humano necessita dormir por razões biológicas, ou 

seja, ele não será capaz de trocar o sono por outras atividades por um longo 

período, e que o organismo satisfaz sua demanda por sono depois de um 

determinado número de horas, que pode variar entre indivíduos, é de se esperar 

que, a partir de um dado patamar, o benefício do sono nas outras atividades 

diminua, apresentando, assim, rendimentos decrescentes.  

Outro artigo a se endereçar ao assunto do impacto do sono nos salários foi o 

desenvolvido por Gibson e Shrader (2014). Eles utilizaram uma pesquisa sobre o 

uso do tempo a nível nacional para averiguar o vínculo entre a hora do pôr-do-sol e 

a duração do sono. Os autores afirmam que obtiveram como resultado a primeira 

relação causal entre sono e salário, a saber, “Uma hora de aumento na média de 

sono de longo prazo aumenta os salários em 16%, o equivalente a mais de um ano 

de estudo” (Gibson e Shrader, 2014, tradução nossa). 

 Além disso, incentivados por pesquisas médicas, os autores também 

encontraram não linearidade entre as duas variáveis ou mais especificamente que 

“(...) em particular, os resíduos dos salários atingem o pico para moderados níveis 

de sono e caem para altos e baixos níveis de sono” (Gibson e Shrader, 2014, 

tradução nossa), apesar de levantarem precauções quanto à sensibilidade dos 

resultados não lineares, pois eles são suscetíveis à escolha de especificidade. A não 

linearidade apresentada pela relação entre o sono e outra variável tem significativa 
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importância econômica, pois pode revelar a existência de um nível ótimo de horas 

dormidas.  

Nos artigos citados anteriormente, o salário é utilizado como ferramenta para 

mensurar o custo de oportunidade ao considerar que os indivíduos exercem trabalho 

remunerado. Em outro contexto, como o acadêmico, as notas em testes ou a média 

da performance escolar podem ser usados como meio para medir a produtividade do 

aluno e também para avaliar o uso do tempo e, portanto, o custo de abdicar de uma 

hora de lazer por uma de estudo. O rendimento acadêmico também é relevante por 

ser uma expressão do capital humano adquirido e que influenciará os salários 

quando da entrada dos estudantes no mercado de trabalho. 

Eide e Showalter (2012), em seu estudo sobre a conexão entre o sono e o 

desempenho de estudantes entre 10 e 19 anos, testaram as notas de exames 

padronizados de cálculo e leitura como função não linear do sono em busca de 

encontrar o número ótimo de horas que maximiza o resultado nas avaliações.  

Segundo Eide e Showalter (2012, tradução nossa), “Nossos resultados 

mostram um efeito estatisticamente significante e relativamente amplo do sono nas 

notas de testes, com os resultados quadráticos sugerindo efeitos negativos nas 

notas dos testes além do nível ótimo”. Outro achado dos autores é que o nível ótimo 

diminui com a idade.  

Há também outros estudos sobre o desempenho acadêmico, mas voltado 

para o ensino superior. Stolzar (2006) utilizou dados coletados no campus da 

Universidade de Stanford para analisar como os estudantes gerenciam seu tempo 

entre estudo, lazer e sono e como isso afeta a produtividade deles de forma a 

aumentar a pontuação média.  

Justificando o uso da pontuação média, Stolzar (2006, tradução nossa) 

argumenta que “isso é porque pessoas com altas utilidades marginais por unidade 

de pontos médios de nota irão valorizar mais o estudo e, portanto, uma hora extra de 

sono é uma hora a menos de estudo”. 

Em suas conclusões Stolzar realça que os dados mostram que existe uma 

relação negativa entre horas de sono por noite e pontuação média, ou seja, os 
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estudantes com melhores notas dormem menos. A razão disso seria a utilidade 

adquirida pelo aluno em sua totalidade, levando a entender que eles tendem a ver a 

nota como mais atrativa que o sono. 

Vale salientar, como já visto em Eide e Showalter (2009), que a partir de certo 

limiar, a privação ou o excesso de sono pode não trazer benefícios. A carência de 

horas dormidas é de especial importância, pois, como já foi estudada em ciências 

médicas, é sabido que ela tem efeito negativo no estado de humor, na concentração, 

na percepção, na tomada de decisões. Portanto, embora haja evidência de que os 

melhores estudantes durmam menos, isso pode afetar a saúde do aluno e, 

consequentemente, seu desempenho nas atividades acadêmicas.   

 Consoante à pesquisa de Van Dongen et al (2003), que realizou um estudo 

controlado sobre a quantidade de horas dormidas por 14 dias, na área da saúde, a 

restrição crônica de privação de sono, considerada por eles como sendo referente a 

seis horas ou menos de sono por noite, equivaleria a duas noites em claro. Segundo 

eles, os indivíduos não têm noção do impacto dos déficits cognitivos causados por 

essa carência e tendem a interpretar esses sinais como benignos.  

 Diferentemente de outros estudos não controlados do sono, os pesquisadores 

encontraram que: 

(...) Períodos de sono cronicamente limitado a quatro e seis horas por noite 
progressivamente corroeu a efetividade da performance de vigilância 
psicomotora, funcionamento da memória e cognição através da 
performance, provendo evidências convergentes para os efeitos adversos 
da restrição crônica de sono nas funções cognitivas (...) (VAN DONGEN et 
al, 2003, tradução nossa). 

 Mackenna et al (2006) avaliou como a privação de sono afeta a tomada de 

decisões do indivíduo usando um grupo de controle sujeitado à escassez de horas 

dormidas para execução de um teste. Os resultados demonstraram que os 

participantes sonolentos estavam mais propensos a arriscar em situação de ganho e 

mais precavidos numa situação de perda. 

 Sobre os efeitos da limitação de sono, Dinge et al (1997) conduziu uma 

pesquisa na qual os voluntários passariam sete dias dormindo de duas a cinco horas 

e encontrou que a sonolência e a fatiga percebida pelas pessoas envolvidas 

aumentou significativamente e de forma imediata. Já a frequência de lapsos e as 
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variáveis de humor se elevaram nos dias seguintes. Além disso, os indivíduos 

também se encontravam mais propensos a sonos no período diurno. 

  Ao examinar o débito de sono entre estudantes universitários no período 

próximo ao das avaliações, Pilcher e Walters (1997, tradução nossa) afirmam: “Ao 

se privarem de sono, estudantes universitários estão não somente aumentando a 

sua sensação de sonolência durante o dia, assim reduzindo a sua habilidade de 

prestar atenção na aula, mas também afetando negativamente sua habilidade de 

fazer exames”. Os autores obtiveram um resultado inesperado, pelo fato de que, 

embora os alunos com carência de sono atingirem piores performances, eles 

relataram que dispenderam mais esforço e que esperam resultados mais elevados 

que os estudantes descansados. Os autores interpretaram isso indicação que os 

alunos não percebem como seu desempenho é afetado pela perda de sono e que 

eles fazem suposições erradas sobre sua capacidade de concentração. 

 Baseado no estudo de Stolzar, Lora e Pinedo (2010) aplicaram metodologia 

semelhante para o caso da Universidade do Atlântico, na Colômbia. Eles também 

buscaram averiguar como os estudantes usam o tempo disponível e a respectiva 

demanda por sono e como isso impacta na produtividade, medida através da média 

acadêmica.  

 Os resultados encontrados por eles reforçam as conclusões de Stolzar. Para 

os alunos da Universidade do Atlântico, a obtenção de uma média acadêmica alta 

significa a abstenção de horas de sono. Empregando a noção de utilidade os 

autores afirmam que “A partir da perspectiva econômica, os estudantes 

universitários devem obter uma quantidade de sono (seleção ótima de sono) tal que 

a utilidade marginal de sua saúde se iguale as utilidades marginais de seu 

entretenimento e rendimento acadêmico” (Lora e Pinedo, 2010, tradução nossa). 

 Como há um claro custo de oportunidade na forma pela qual o indivíduo 

dispende suas horas diárias, Asgeirsdottir e Zoega (2011) desenvolveram um 

modelo que explicita o trade-off de modo que dormir mais horas nos deixa mais 

“alerta” durante o dia, mas simultaneamente reduz o tempo em que se fica acordado 

para realizar outras atividades. E acrescenta que os benefícios marginais de dormir 

por um longo período consistem nos fato de a pessoa se sentir mais descansada 
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durante o dia e não se sentir tão cansado quando o dia acabar por não passar muito 

tempo acordado.  

 Entretanto, os autores dão uma relevante contribuição ao comparar o sono 

com um recurso natural, utilizando a regra de Hotelling, que, dentro do contexto do 

artigo, diria que o nível de alerta que se consegue ao dormir deverá ser igual ao 

benefício de acordar. A explicação é dada como segue: 

Apelando para Hotelling, nós podemos caracterizar o ato de levantar da 
cama como o começo de uma extração de recursos, o que nos dá 
benefícios em termos de utilidade, enquanto permanecer na cama é 
equivalente não à extração, mas, em vez disso, deixar o recurso se tornar 
mais valioso (...). (ASGEIRSDOTTIR e ZOEGA, 2011, tradução nossa). 

De acordo com os autores, isso daria, em termos de benefícios marginais, a 

utilidade de se passar uma hora acordado, enquanto o custo marginal seria o 

sacrifício de “disposição” durante o tempo acordado. No raciocínio da regra de 

Hotelling, haveria benefícios pela extração – levantar da cama – ao passo que o 

custo é a não valorização do recurso, pois não se descansaria mais, significando 

uma redução do estado de alerta no decorrer do dia. 

Uma quantidade adequada de sono, que pode ter alguma variação de 

indivíduo para indivíduo, impacta positivamente o salário por meio da produtividade 

do trabalhador. Porém, existe, segundo Pfeifer (2015), um efeito psicológico, e que 

vai em direção contrária ao já foi analisado. No caso do estudo realizado com dados 

alemães, encontra-se que a percepção de receber um salário injusto é 

negativamente correlacionada com a quantidade e a qualidade de horas dormidas 

durante a semana. 

Esse autor também aponta que não encontrou nenhuma correlação 

significante entre o preço de uma hora de trabalho e os resultados do sono e que a 

renda do domicílio parecia ser de pouca importância. A isso ele atribui que “(...) 

Então, parece que a percepção de um salário justo é mais importante que o nível do 

salário” (Pfeifer, 2015, tradução nossa), e o estresse gerado por conta da sensação 

de injustiça levaria esses trabalhadores a dormir menos e/ou ter um sono pior. 

Segundo esse estudo, embora num primeiro momento o salário influencie a 

quantidade de sono, pode-se extrapolar a ideia e levantar a questão de que isso 
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criaria um círculo vicioso, quando, em seguida, o trabalhador diminuir sua 

produtividade por privação de sono e obter um salário de eficiência menor. 

Outras variáveis econômicas, além do salário, também guardam relação com 

o sono. Brochu et al (2009) utilizou dados de uso do tempo canadense para verificar 

se existia alguma relação entre o sono e a taxa de desemprego. O resultado 

encontrado revela a natureza contra cíclica do sono, ou seja, quando a economia vai 

bem, as horas dormidas diminuem. Entretanto, por consequência da boa fase 

econômica, a taxa de desemprego diminui, levando à redução do tempo médio de 

sono.  

Em relação às diferenças encontradas entre os gêneros, Brochu et al (2009, 

tradução nossa) sinaliza os efeitos para os dois: “A mudança no tempo de sono das 

mulheres parece ser guiada por movimentos dentro e fora da força de trabalho, mas 

para os homens é também guiado por mudanças (mudanças voluntárias e/ou 

involuntárias) na quantidade de tempo gasto trabalhando”. 

No mais, é dada ênfase à conclusão de que o sono deveria ser tratado como 

as outras variáveis que afetam o mercado de trabalho e que o tempo de sono 

deveria ser definido pelo seu custo relativo e não exogenamente determinado. 
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3. METODOLOGIA 

 Para a realização desse trabalho foram coletados dados referentes à 

alocação do tempo dos estudantes dos cursos de Economia, Administração, 

Contabilidade e Finanças da FEAAC.  

Os voluntários responderam ao questionário fornecendo algumas informações 

pessoais, como a idade e o IRA Geral (Anexo A), além de completar uma tabela 

(Apêndice A) na qual os indivíduos relatavam as atividades executadas em cada 

hora do dia, de segunda-feira a domingo. 

Dentre as categorias de atividades elencadas no questionário, o aluno teria 

que selecionar a atividade que mais toma tempo em determinada hora, podendo 

escolher entre: (1) Sono, (2) Aula, (3) Estudos, (4) Trabalho remunerado, (5) 

Atividades extracurriculares, (6) Lazer não organizado, (7) Lazer organizado, (8) 

Refeições e lanches, (9) Vida Social; (10) Cuidados pessoais, (11) Locomoção, (12) 

Soneca, (13) Outros. A última categoria foi incluída para o aluno elegê-la e 

especificá-la caso não encontrasse uma atividade correspondente nas demais 

opções. As atividades consideradas como Outras foram: ir à igreja, afazeres 

domésticos e resolução de tarefas corriqueiras, como ida ao banco. 

O questionário foi aplicado entre os dias 14 e 24 de junho de 2016. Uma parte 

dos participantes, 59 alunos, foi abordada nos corredores da Universidade, ao passo 

que a outra parcela, 55 estudantes, respondeu o questionário em sala de aula. No 

total foram coletados 104 questionários, sendo 98 corretamente respondidos e, 

posteriormente, utilizados para a análise. 

As atividades foram reunidas nas seguintes classificações: sono, lazer, estudo 

e trabalho remunerado, com a divisão de acordo com o Quadro 1.  

A categoria locomoção foi inserida na atividade imediatamente posterior a ela. 

Por exemplo, se o aluno colocou locomoção e depois aula, essa hora foi contada 

como aula. Em relação à categoria Outras, devido ao caráter das atividades 

mencionadas, essas horas foram incluídas na classificação lazer. Nos casos em que 

os alunos marcaram mais de uma opção, casou-se com outra meia hora da mesma 

atividade ou com outra que tivesse a mesma classificação.  
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Quadro 1 - Classificação das categorias de atividades 

Sono Sono                              
Soneca 

Estudo 

Aula 

Estudos 

Atividades Extracurriculares 

    

Trabalho Remunerado Trabalho Remunerado 

    

Lazer 

Lazer Organizado 

Lazer Não-Organizado 

Refeições e Lanches 

Vida Social 

Cuidados Pessoais 

Fonte: Elaboração da Autora 
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4. RESULTADOS 

 A respeito das características da amostra, revela-se que o curso com mais 

participação na pesquisa foi o de Ciências Econômicas, com 46 voluntários, e o de 

menor representatividade foi o de Finanças, com apenas três alunos, como mostra o 

Gráfico 1. 

    Gráfico 1 – Representatividade dos cursos da Feaac na amostra. 

 

    Fonte: Elaboração da Autora. 

 Em relação à distribuição entre homens e mulheres na amostra, obteve-se 

que os homens foram a maioria dos respondentes com 57% de representatividade, 

conforme o Gráfico 2. 

 Gráfico 2 – Distribuição por gênero na amostra 

 

  Fonte: Elaboração da Autora. 

47% 

33% 

17% 

3% 

Economia

Administração

Contabilidade

Finanças

57% 

43% Masculino

Feminino
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A Tabela 1 mostra as estatísticas para o IRA Geral e para a idade.  A média 

para o IRA Geral foi de 6,84 pontos, próximo à média acadêmica estipulada pela 

UFC, com desvio padrão de 1,63. A idade média dos estudantes que participaram 

da amostra é de, aproximadamente, 22 anos, com maior frequência para alunos com 

21 anos, pois ao tomar o total de 98 voluntários, 21 alunos apresentaram essa 

idade. 

Tabela 1 - Estatísticas sobre o IRA Geral e a idade 

Estatísticas IRA Geral Idade 

Média 6,84 22,67 

Desvio Padrão 1,63 4,03 

Máximo 10,00 36,00 

Mínimo 0,20 17,00 

Moda 6,90 21,00 

Fonte: Elaboração da Autora. 

    

Considerando a alocação do tempo nas classificações sono, lazer, estudo e 

trabalho remunerado, a Tabela 2 traz que a média diária é de 7,47, 8,14, 5,93 e 2,47 

horas respectivamente. A classificação sono é a que apresenta menor desvio 

padrão. Já o item trabalho remunerado revela um mínimo de zero por existir na 

amostra 48 alunos que relataram zero horas para esta categoria. Se excluirmos essa 

parcela, a média de trabalho remunerado passaria a ser 4,84 horas por dia. O alto 

desvio padrão se explica pela diferença entre a carga horária dos estágios e da 

jornada de trabalho completa. 

Tabela 2 - Estatísticas sobre o uso do tempo* 

Estatísticas Sono Lazer Estudo Trabalho Remunerado 

Média 7,47 8,14 5,93 2,47 

Desvio Padrão 1,07 2,18 1,97 2,88 

Máximo 10,29 13,14 11,07 11,00 

Mínimo 4,00 3,79 1,43 0,00 

Moda 7,43 7,00 5,57 0,00 

*Uso do tempo em horas 
    Fonte: Elaboração da Autora. 
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Para a análise de regressão, os dados foram inseridos no programa EViews. 

As equações executadas são as que seguem: 

Equação 01 �������� =  � +  � (����) + � (�����) +  � ( �����) +  � ( ����) +            � ( 1) +

 � (��������) + � (�����) + � (���� ) + � (����� ) +  ��                                    (01) 

Equação 02 �������� =  � +  � (����) +  � (��������) +  � ���� +  ��                                (02) 

Equação 03 �������� = � + � (����) + � (��������) +  � (���� ) +  � (�����) + � (����� ) +

 � ( 1) +  ��                                                                       (03) 

 A primeira equação é a mais completa das três, por apresentar a maior 

quantidade de variáveis. A segunda equação foi originada da primeira, com as 

variáveis significativas da equação anterior. Já a terceira é um desdobramento da 

segunda, com a adição das variáveis Idade e a dummy para o gênero, D1. 

Na estimação das equações, foi utilizado o Método de Mínimos Quadrados. 

Houve uma alteração na amostra, como forma de minimizar o efeito de outliers, na 

qual se restringiu o número da amostra para 91 observações, sete a menos que o 

número inicial. A restrição foi aplicada na variável IRA Geral, excluindo-se valores 

menores que 2 e maiores que 9.  

A equação número um, onde Dtrab é a dummy para trabalho remunerado, é a 

equação que envolve todas as classificações de uso do tempo. Os termos 

quadráticos se justificam pela necessidade de se observar rendimentos 

decrescentes tanto para a variável sono quanto para a variável tempo. A Tabela 3 

mostra o resultado da regressão. 
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Tabela 3 - Resultado da estimação da equação 01 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística t Probabilidade   

C -2.846.975 5.017.130 -0.567451 0.5720 

SONO 1.872.352 1.055.547 1.773821 0.0799 

LAZER 0.038621 0.084466 0.457240 0.6487 

ESTUDO 0.087080 0.094350 0.922946 0.3588 

DTRAB -0.143828 0.430368 -0.334198 0.7391 

D1 -0.383676 0.234334 -1.637309 0.1054 

SEMESTRE -0.152081 0.057548 -2.642667 0.0099 

IDADE 0.217606 0.305783 0.711637 0.4787 

SONO^2 -0.116085 0.072089 -1.610317 0.1112 

IDADE^2 -0.004372 0.005739 -0.761687 0.4485 

R2 0.231911       

R2 Ajustado 0.146568     Prob(estatística F) 0.008076 

Fonte: Elaboração da Autora 
  

 

 A regressão mostra que, a um grau de 95% de confiança, a equação obteve o 

coeficiente de determinação, R2, que indica a capacidade de explicação do modelo, 

de 0,23. As variáveis Lazer, Estudo, Dtrab, Idade, e Idade2 retornaram não 

significantes, embora o sinal que elas apresentam esteja de acordo com o esperado, 

como o impacto negativo do trabalho no rendimento acadêmico e um efeito positivo 

dos estudos no sono. Para explicar a não-significância da variável estudo deve ser 

levado em consideração o possível hábito dos estudantes de estudar em véspera de 

prova, não tendo uma rotina de estudo e, portanto, as horas destinadas ao estudo 

foram sub-relatadas. No Gráfico 3 é possível notar que existe, de fato, uma relação 

positiva entre a variável dependente e os estudos. 

 As variáveis Sono, Semestre e Sono2 revelam-se significantes para diferentes 

graus de confiança, sendo significantes a 90%.  

 

 

 

 



23 

 

 

 

          Gráfico 3 – Linha de tendência entre Estudo e IRA Geral. 

 

           Fonte: Eviews 

A estimação da equação dois está representada na Tabela 4 e levou em 

consideração as variáveis explicativas Sono e Semestre, por estas terem se 

mostrado significativas na equação 1. A regressão foi feita de modo a verificar o 

efeito dessas variáveis sem a interação com as outras não significantes. 

Tabela 4 - Resultado da estimação da equação 2 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística-t Prob.   

     C -1.540.117 3.606.677 -0.427018 0.6704 

SONO 2.408.583 0.981651 2.453605 0.0161 

SEMESTRE -0.179373 0.046728 -3.838631 0.0002 

SONO^2 -0.151264 0.065921 -2.294627 0.0242 

R2 0.188689       

R2 Ajustado 0.160713     Prob(Estatítica -F) 0.000382 

Fonte: Elaboração da Autora 

     

As variáveis Sono e Sono2 apresentam o resultado das hipóteses iniciais 

desse estudo. Com valores significantes, a regressão mostra que uma hora a mais 

de sono aumenta o IRA Geral em 2,4 pontos e que a partir de determinado limiar, 

uma hora adicional de sono tende a diminuir o rendimento em 0,15 pontos. A 
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variável Semestre também estabeleceu relação negativa com o IRA, reduzindo-o em 

0,17 pontos a cada avanço de período. A regressão foi estatisticamente significante 

a um grau de 95% de confiança. O Gráfico 4, mostra a relação positiva entre o sono 

e o desempenho acadêmico. 

Gráfico 4 – Linha de tendência entre Sono e IRA Geral 

 

 Fonte: Eviews 

Aplicando uma transformação polinomial de grau 2 na variável sono, isto é, 

considerando a variável como sono2, representado pelo Gráfico 5, é possível 

perceber que, entre 7 e 8 horas gastas dormindo, o sono afeta o IRA Geral 

positivamente, e, a partir daí, os retornos obtidos passam a ser decrescentes.  

  O IRA Geral máximo conseguido pela influência do sono, ou seja, pelos 

benefícios inerentes trazidos por essa variável, como disposição, concentração e 

melhora no aprendizado para indivíduos descansados é de  7 pontos, e a diferença 

entre essa nota e a nota máxima deve ser explicada por outras variáveis, como o 

estudo. 
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 Gráfico 5 – Linha de Tendência entre IRA Geral e sono 

 

 Fonte: Eviews 

Por fim, a equação três teve a adição das variáveis Idade e dummy para 

gênero, D1, em comparação à equação anterior. A tabela 6 apresenta os resultados 

obtidos. 

Tabela 5 - Resultado da estimação da equação 3 

Variável Coeficiente Erro Padrão Estatística-t Prob.   

C -2.150.759 4.908.131 -0.438203 0.6624 

SONO 2.097.593 0.997529 2.102789 0.0385 

SEMESTRE -0.167046 0.053058 -3.148371 0.0023 

SONO^2 -0.132693 0.066913 -1.983061 0.0506 

IDADE 0.174638 0.299492 0.583115 0.5614 

IDADE^2 -0.003638 0.005630 -0.646221 0.5199 

D1 -0.395325 0.228632 -1.729087 0.0875 
R2 0.221147     Prob(Estatística -F)   0.001504 
R2 Ajustado 0.165514       

Fonte:Elaboração da Autora 
    

Novamente, Sono, Semestre e Sono2 se mostraram significantes, reafirmando 

os seus efeitos na variável dependente, que nessa estimação foi de 2,09, -0,16 e -

0,13 respectivamente. A dummy de gênero, por sua vez, se considerado um nível de 

significância de 8%, revela um impacto negativo no IRA Geral. Levando em 

consideração que o resultado 1 da dummy corresponde ao sexo masculino, 
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entende-se que ser homem diminui o IRA.  As variáveis idade e idade2  se 

mostraram não significativas. 
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5. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 O impacto do sono na produtividade dos indivíduos é tema de interesse em 

Economia. Trabalhos anteriores, como o de Biddle e Hammermesh (1989) e Gibson 

e Shrader (2014) encontraram relação importante entre o sono e os salários. A nível 

acadêmico, Eide e Showalter (2012) mostraram o impacto positivo do sono no 

desempenho. Isso sinaliza para importância dessa variável em diversas áreas. 

  As estimações mostraram o efeito positivo que o sono exerce sobre o 

rendimento acadêmico dos estudantes, podendo elevá-lo em até dois pontos. 

Também se confirmou a hipótese de que, a partir de um determinado patamar, o 

sono satura esta influência positiva e passa a interferir de modo a reduzir o 

desempenho do aluno. 

 Contudo, as conclusões das estimações devem ser analisadas com cuidado, 

visto que a constante da regressão sempre se mostrou não significante, o que 

diminui a qualidade de explicação das equações. 

 Para trabalhos futuros, um ponto a ser levado em consideração é o hábito de 

estudo dos alunos, pois os estudantes tendem a estudar na véspera da prova, fato 

que não é observado na sua rotina comum. Dessa forma, seria interessante se se 

pudesse observar o efeito do sono nos estudantes ao realizar provas ou testes para 

as quais eles estudaram no dia anterior. 

 Por fim, pode-se afirmar que o sono é uma atividade tão importante quanto 

estudo, trabalho e lazer, pois demanda parte significativa da dotação limitada de 

tempo diário disponível. Conhecer seus efeitos é de particular interesse para o 

indivíduo para que ele possa alocar seu tempo de forma a maximizar sua 

produtividade.  
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APÊNDICES 

Apêndice A - Questionário 

Questionário referente à pesquisa sobre alocação de tempo dos estudantes da FEAAC - UFC 
 
 
Qual o seu curso? 
_______________________________________ 
 
Que semestre você está? 
______________________ 
 
Qual seu turno? 
______________________ 
 
Qual seu sexo? 
______________________ 
 
Quanto é seu IRA GERAL? 
______________________ 
 
Qual sua idade? 
______________________ 
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Tabela de Atividades 
Categorias 
1. Sono 
2. Aula 
3. Estudos (fora da sala de aula, ex: leituras, listas, etc.) 
4. Trabalho remunerado 
5. Atividades extracurriculares (curso de idioma, curso de informática, seminários, atividade de bolsista, ex: PET, PID 
(remunerado ou não), voluntariado, etc ) 
6. Lazer não organizado (atividades não programadas de lazer, ex: televisão, facebook, netflix, etc) 
7. Lazer organizado (atividade física, aula de instrumento musical, etc - atividades que não tenham relação com estudo nem 
trabalho, mas ocorram em horários pré-determinados.) 
8. Refeições e Lanches 
9.Vida social (tempo para família, amigos, idas ao cinema, bares, restaurantes, etc) 
10. Cuidados pessoais e tarefas afins (banho, consultas médicas, etc) 
11.Locomoção 
12. Soneca 
13. Outros 
Selecione a atividade que mais toma tempo em determinada hora 

 

Horário Exemplo Dia Útil Exemplo Final de 
Semana 

Segunda Terça  Quarta Quinta  Sexta  Sábado  Domingo 

5:00 - 6:00 1 1               
6:00 - 7:00 10 1               
7:00 - 8:00 11 1               
8:00 - 9:00 4 1               
9:00 - 10:00 4 11               
10:00 - 11:00 4 5               
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Horário Exemplo Dia Útil Exemplo Final de 
Semana 

Segunda Terça  Quarta Quinta  Sexta  Sábado  Domingo 

11:00 - 12:00 4 5               
12:00 - 13:00 11 11               
13:00 - 14:00 8 8               
14:00 - 15:00 12 12               
15:00 - 16:00 6 12               
16:00 - 17:00 3 3               
17:00 - 18:00 11 3               
18:00 - 19:00 2 6               
19:00 - 20:00 2 6               
20:00 - 21:00 2 11               
21:00 - 22:00 2 9               
22:00 - 23:00 11 9               
23:00 - 00:00 8 9               
00:00 - 1:00 1 9               
1:00 - 2:00 1 11               
2:00 - 3:00 1 1               
3:00 - 4:00 1 1               
4:00 - 5:00 1 1               
OUTRAS                   
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ANEXOS 

Anexo A – Fórmula de Cálculo do IRA Geral. 

A nota média do aluno, quando observada independente do curso, possui 
uma limitação para a utilização na comparação entre alunos de cursos diferentes. 
Para tanto, a UFC está utilizando o cálculo do Rendimento Acadêmico com a 
utilização do IRA Geral, que é o cálculo da nota média do aluno, normalizado por 
intermédio do seu respectivo curso. Esta normalização utiliza a média dos 
desempenhos (IRAm) e o desvio-padrão destes rendimentos (IRAdp) dos alunos 
ativos, para cada semestre letivo. O IRA Geral será dado pela seguinte fórmula: 

 

Para evitarmos valores discrepantes, se o IRA Geral apresentar valor 
negativo, que corresponde a uma distância de três desvios-padrão, será adotado o 
valor 0 (zero), e se o IRA Geral apresentar valor acima de 10 (dez), que corresponde 
a 2 (dois) desvios- padrão, será adotado o valor 10 (dez). Para ter a mesma precisão 
do IRA anteriormente utilizado, o IRA Geral será apresentado em números de zero a 
dez, com 3 (três) casas decimais. 

Dessa forma, os cursos terão médias, em relação aos alunos ativos de um 
mesmo semestre, iguais a 6 (seis), e o IRA Geral de cada aluno deve ser avaliado 
em relação à distância a este valor de referência. Um IRA Geral, independente do 
curso, igual a 8 (oito) significa que o aluno está com rendimento superior à média do 
seu curso em 1(um) desvio-padrão, pertencendo à cota dos 84% (oitenta e quatro 
por cento), na qual somente um a cada sete alunos possui notas superiores às suas. 

Fonte: Pró-Reitoria de Graduação – UFC. 


