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RESUMO 
 

Esta tese faz uma análise empírica dos determinantes da migração rural-urbana e da taxa de 

retorno salarial associada a esse fenômeno no Brasil a partir dos Censos Demográficos de 

1991 e 2000. Apurou-se que o migrante rural-urbano é do sexo feminino, não-branco, possui 

entre 1 a 10 anos de estudo e que migrou entre 16 e 30 anos de idade, caso distinto dos não-

migrantes rurais, que são homens com baixo nível de instrução e maior idade. A maioria dos 

migrantes estava empregada no setor de serviços e trabalhando na informalidade, enquanto os 

não-migrantes tinham maior predominância de emprego na agricultura. Entre os migrantes, a 

maioria das mulheres empregadas exercia serviços domésticos sem carteira de trabalho 

assinada, ao passo que os homens estavam ocupados como assalariados informais. A partir da 

estimação dos modelos empíricos observou-se que os indivíduos mais educados, do sexo 

feminino, solteiros e chefes de família, são mais propensos a deixarem o espaço rural em dire-

ção ao meio urbano. Nas regressões de salários, foi apurado que a ausência de controles para 

atributos produtivos não-observados tornaria as estimativas de retorno à educação 

tendenciosas, sobretudo em relação aos migrantes. Após a consideração de diversas 

características individuais, constatou-se que os maiores ganhos salariais foram realizados 

pelos migrantes com nível médio e superior. Também foi possível observar que os não-

migrantes teriam ganhos salariais caso houvessem se dirigido às cidades. Por fim, ao se 

analisar a absorção do migrante rural-urbano no mercado de trabalho das cidades brasileiras 

duas características revelaram-se importantes: o nível de instrução e a experiência urbana. 

Constatou-se que o aumento da dotação de capital humano do migrante aumenta (diminui) a 

chance de o mesmo obter um trabalho formal (informal). Todavia, considerando a influência 

dos atributos pessoais, as estimativas revelaram que o setor informal funciona como um 

campo transitório de trabalho para parte considerável dos migrantes, sobretudo aqueles com 

menor instrução. Esses indivíduos tendem a procurar emprego no setor formal com o passar 

de tempo de moradia na zona urbana. 

 

 

Palavras-Chave: Migração Rural-Urbana. Retorno Econômico. Capital Humano. 

 



 

 

 

 

 

ABSTRACT 
 

This thesis uses data from Census of 1991 and 2000 to make empirical analyses about the 

determinants of rural-urban migration in Brazil and its related economic returns. It was found 

that the rural-urban migrant is female, non-white, has between 1 to 10 years of study and have 

migrated between 16 and 30 years old, different from rural non-migrants, that are men with 

low level of education and old age. Most migrants were employed in the sector of services 

and in informal job, while non-migrants were mostly employed in agriculture. Among the 

migrants, the women were working in domestic services without job insurance, while the men 

were employed as wage-earner within the informal sector. The estimation of empirical models 

showed that individuals more educated, female, unmarried and household head, have great 

propensity to live in the cities. As related to wages determination, the finds showed that the 

absence of non-observed attributes would makes the estimates of the earnings and returns of 

education biased, manly, for the migrants. The estimated earnings equations take into account 

the influence of various individual characteristics and showed that the higher earnings returns 

were received by migrants with higher education level. It was also possible to observe that the 

non-migrants would wage gain if they had migrated to the cities. After analyzing the 

absorption of migrant rural-urban in the labor market of Brazilian cities, the evidence 

indicated that more years of study increases (decreases) the chance of the migrant to obtain a 

formal (informal) job. However, after taking into account the influence of personal attributes, 

the estimates showed that the employment in the informal sector represents a temporary 

opportunity for the migrants, especially, those with lower level of formal education. These 

individuals tend to seek job in formal sector when they have more city work experience and 

skills. 
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1. INTRODUÇÃO 

Os dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2006  mostram 

que mais de 12 milhões de pessoas migraram entre os estados brasileiros nos últimos dez anos 

(IBGE, 2007). Ao se observar pelo critério de naturalidade, o número de indivíduos que 

registra esse histórico supera a casa dos 24 milhões, ou o equivalente a 16% da população do 

país. Ainda é possível constatar que 88% daqueles que deixaram seu estado de origem 

mantêm residência em zonas urbanas, e entre os que partiram desde 1996 essa proporção é de 

84%.  

Já segundo as informações do último Censo Demográfico de 2000, cerca de 19% da 

população brasileira ainda residia no meio rural, percentual bem inferior aos 69% registrado 

no ano de 1940 (IBGE, 2002). O número de pessoas na zona rural do Nordeste equivalia a 

31% de sua população em 2000, patamar que supera aqueles encontrados para as demais 

macrorregiões do país e, em mais de dez pontos percentuais, aquele registrado nacionalmente. 

Confrontando essas evidências com as informações recentes da PNAD de 2006, é possível 

anotar que, caso o percentual de indivíduos vivendo no meio rural nordestino neste referido 

ano correspondesse àquele observado para o Brasil, o equivalente a 12% da população do 

Nordeste ou a 33% do seu contingente rural teria que ser deslocado do meio rural para o 

urbano. Assim, os movimentos migratórios seguramente devem continuar como importante 

vetor na alocação da mão-de-obra no país. 

Por outro lado, não obstante as diferenças metodológicas na definição do “rural” e do 

“urbano” entre os países, de acordo com os dados da Organização das Nações Unidas (ONU), 

até 2025 estima-se que o Brasil deve reter apenas 9,6% da sua população no meio rural, e para 

2050, espera-se que essa representação seja de 6,4% (UNITED NATIONS, 2007). O Brasil é 

o quinto país mais populoso do mundo, perdendo apenas para a China, Índia, Estados Unidos 

e Indonésia, respectivamente. Todavia, os referidos patamares são inferiores aqueles 

projetados para os últimos países em 2025, ou seja, a ONU estima percentuais de 43%, 63%, 

14% e 34%, para China, Índia, Estados Unidos e Indonésia, seqüencialmente, e em 2050, 

patamares respectivos de 27%, 45%, 9,6% e 21%. Isso evidencia a perspectiva de 

significativos movimentos migratórios de rota rural-urbana para as próximas décadas no 

Brasil e chama a atenção para o papel das políticas públicas em virtude dos potenciais 

rebatimentos dessa migração na qualidade de vida das cidades. 

A questão da migração rural-urbana no Brasil foi abordada com regularidade durante a 

década de 70, visto que tal fenômeno já se mostrava relevante diante dos processos de 



14 

 

 

mecanização agrícola, concentração fundiária, especulação e novas formas de crédito 

(CUNHA, 2002). Como destacado por Martine (1990), a partir dos anos 60 o país 

experimentou um forte processo de mudanças no campo (desruralização) e concentração da 

população no meio urbano. No estudo de Martine e Camargo (1984), fica evidente que na 

década de 70 o Brasil enfrentou a maior diminuição de sua população rural já registrada. As 

estimativas da pesquisa revelam que durante a década de 60 a emigração rural foi constituída 

de aproximadamente 13,5 milhões de pessoas, enquanto que, na década de 70, essa cifra 

superou a casa dos 15 milhões, o que contribuiu para uma perda absoluta de 7,2% da 

população rural entre as décadas de 70 e 80. 

De fato, o chamado êxodo rural ocorreu no bojo do processo de industrialização 

brasileira, justamente na fase onde foram verificadas as maiores taxas de crescimento 

econômico (o milagre econômico)
1
. A despeito de sua importância na urbanização do país, 

Cunha (2002) ressalta que a migração rural-urbana vem sofrendo um arrefecimento nas 

décadas mais recentes, cedendo espaço para crescente dinamismo dos movimentos entre as 

cidades. Segundo o autor, os dados do Censo de 1991 permitem observar que apenas 18% dos 

migrantes intermunicipais seguiram o trajeto em foco, ao passo que, 60% desses indivíduos se 

deslocaram entre os centros urbanos.  

Camarano e Abramovay (1999) mostraram que na década de 1990 a emigração rural 

foi predominantemente nordestina e que esse tipo de migração vem declinando em termos 

absolutos e relativos para os oriundos das regiões Sudeste e Sul. Conforme suas estimativas 

indiretas, entre 1990 e 1995, dentre todos os migrantes rurais brasileiros, 54% partiram do 

Nordeste ou o equivalente a 31% da sua população rural no inicio da década. Por outro lado, 

confrontando o mesmo período com os anos 80, a perda recente de contingente rural 

representou aproximadamente 25,5% para o Sudeste, e 22,3% para a região Sul, daquelas 

registradas na última década.  Por sua vez, em estudo mais recente, Justo (2006) analisou o 

padrão da migração de rota rural-urbana e urbana-urbana entre as macrorregiões brasileiras, a 

partir de dados dos Censos de 1980, 1991 e 2000. Em geral, seus resultados também 

revelaram a região Nordeste como principal emissora de contingentes rurais e o recuo 

gradativo dos fluxos migratórios de direção rural-urbana frente aos movimentos populacionais 

de trajeto urbano-urbano, os quais passaram de 60% das migrações em 1980, para 80% no ano 

2000. 

                                                 
1
 O êxodo rural é entendido como uma aceleração da migração rural-urbana. Quando existem conflitos pela 

propriedade fundiária e/ou fortes secas, tal fenômeno pode caracterizar um processo de expulsão. 
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Como no Brasil as condições de vida urbana, em geral, são melhores que aquelas 

encontradas no meio rural, é difícil não ver tal situação como uma expressão, em sua 

dimensão de distribuição demográfica, do atraso sócio-econômico do Nordeste em relação ao 

restante da nação, interpretação reforçada quando se consideram as disparidades internas entre 

os meios urbano e rural ainda presentes na região. Mesmo considerando-se a imprecisão da 

associação do meio rural com as atividades agropecuárias, um contundente retrato deste 

relativo atraso, em sua dimensão produtiva, pode ser obtido observando-se os diferenciais de 

produtividade do trabalho entre os ramos de atividades: enquanto que nas atividades de 

serviços e industriais a produtividade do trabalho no Nordeste correspondia em 2004, 

respectivamente, a 66,7% e 70,3% daquelas observadas para o país, nas atividades 

agropecuárias tal percentual era de apenas 31%, segundo dados das Contas Regionais do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE (IBGE, 2005). De fato, o atraso relativo 

nordestino, ao lado das maiores diferenças internas de condições de vida entre os meios 

urbano e rural presentes na região, é consistente com o maior o ritmo de redução recente do 

percentual da população rural no Nordeste quando comparado com aquele verificado para o 

país: de acordo com informações das PNADs do IBGE, entre 1995 e 2005, a redução deste 

percentual para o Nordeste foi de -7,4%, enquanto que para o Brasil a redução foi de -3,6% 

(IBGE, 1996, 2006).  

Dada, por um lado, a baixa produtividade das atividades agropecuárias na região 

Nordeste e o fato de grande parte dos ganhos de produtividades neste setor decorrer da 

introdução de novos capitais e tecnologias e, por outro lado, o potencial de crescimento da 

renda relativa, o que tende a elevar a demanda por serviços urbanos, parece haver pouca 

dúvidas de que a migração rural-urbana, sobretudo, aquela oriunda da referida região, ainda 

permanecerá como uma rota importante na alocação da população no país. Camarano e 

Abramovay (1999) indicaram a presença de novas relações entre os meios rural e urbano, 

evidência corroborada a partir da constatação de que a maioria dos emigrantes rurais da 

década de 90 são indivíduos jovens. A maior taxa relativa de fecundidade da população rural 

do Nordeste (3,8 filhos por mulher contra 2,6 no Sudeste) também permite inferir a respeito 

de um horizonte no qual a migração rural-urbana ainda deva ter destaque, dados os seus 

potenciais rebatimentos no processo de urbanização das cidades e no bem-estar.  

Contudo, não obstante os movimentos passados e a perspectiva dos movimentos 

futuros, relativamente poucos trabalhos têm se ocupado da obtenção de evidências sobre a 

taxa de retorno salarial (retorno econômico) do deslocamento rural-urbano para o migrante 

típico e sobre a conformidade dos movimentos observados com a abordagem da teoria do 
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capital humano. Yap (1976) e Lima (1995), por exemplo, estudaram a migração rural-urbana 

no Brasil, mas, seja por não considerar dados de décadas mais recentes e não abordar do 

problema da endogeneidade (interdependência) na estimação do retorno econômico à 

migração (o primeiro trabalho), seja por usar dados agregados (no segundo caso), tais autores 

forneceram evidências bastantes gerais e, quanto às taxas de retorno salarial, pouco confiáveis 

do ponto de vista estatístico. 

Com efeito, a temática da migração vem ressurgindo nas últimas décadas, oferecendo 

fôlego ao campo de pesquisa e reforçando os debates teórico-empíricos na literatura. No 

Brasil, poucos estudos procuraram explicar o efeito da migração nos rendimentos dos 

indivíduos. Nessa linha de pesquisa, destacam-se os trabalhos de Santos Júnior (2002), Fiess e 

Verner (2003) e Ribeiro e Bastos (2004). Todos esses autores usaram os microdados das 

PNADs para investigar o papel da heterogeneidade não-observada na determinação dos 

rendimentos individuais, em particular, os dois primeiros trabalhos se detiveram no retorno 

econômico apenas para os migrantes, enquanto, o último, no retorno à educação para os 

residentes nas unidades federativas.  

Fiess e Verner (2003) avançaram em relação a Santos Júnior (2002) por não se 

limitarem ao uso de uma variável binária para captar o diferencial de salário imputado à 

condição de migrante. Os referidos autores estudaram o retorno econômico à migração entre 

as regiões Nordeste e Sudeste, e usaram o método tradicional de Heckman (1979) para 

controlar as estimativas frente a uma possível distribuição não-aleatória dos migrantes/não-

migrantes na população. As evidências encontradas favoreceram a abordagem do capital 

humano para explicação da migração no sentido Nordeste-Sudeste, porém, para a rota de 

migração reversa, os resultados não foram conclusivos. Já Ribeiro e Bastos (2004), 

estenderam o modelo de decisão migratória para o contexto de múltiplas escolhas, e 

estimaram o retorno à educação em cada estado brasileiro, corrigindo possíveis tendências nas 

regressões de salários pelas probabilidades de migração entre as unidades federativas, 

conforme proposto por Dahl (2002). Os resultados obtidos nesse estudo reforçaram a 

importância dos atributos não-observados na determinação dos rendimentos, além de 

apontarem iniqüidades de retorno entre as regiões pobres e ricas.  

Apesar dos avanços alcançados, nenhum dos autores considerou explicitamente a 

interdependência entre migração e procura por emprego, assim como o papel da renda 

esperada na determinação das migrações. A potencial correlação entre migração e 

oportunidades de emprego é bastante intuitiva, porém, requer um tratamento empírico mais 

arrojado para superar possíveis tendências nas estimativas. Já a questão da renda esperada foi 
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inicialmente levantada por Todaro (1969) e Harris e Todaro (1970), que consideraram a 

influência do potencial desemprego no meio urbano na decisão de migrar. Logo, no processo 

de arbitragem o indivíduo deve ponderar o retorno previsto pela probabilidade dele obter 

emprego na região de destino (cálculo da renda esperada). Isso implica que, em termos 

práticos, a ausência dessa probabilidade no cálculo dos retornos ao capital humano pode 

superestimar os mesmos, dado um contexto de elevado risco de desemprego. 

Outro aspecto relevante à questão da migração rural-urbana e que não foi devidamente 

explorado no Brasil consiste na relação entre esse tipo de movimento populacional e o setor 

informal no mercado de trabalho das cidades. Cole e Sanders (1985), após extensão do 

modelo de Harris e Todaro (1970) para os países em desenvolvimento, argumentam que o 

setor informal é importante para absorção dos migrantes, dados os diferenciais de dotação de 

capital humano. A hipótese dos autores é que os trabalhadores de baixa instrução podem 

arbitrar sob uma perspectiva de emprego provisório no setor informal. O ganho de experiência 

no meio urbano e o acesso às redes sociais facilitariam a posterior transferência desse 

trabalhador para o setor formal. Logo, se essa hipótese é valida a migração rural-urbana pode 

ocorrer mesmo com possibilidade certa de desemprego no setor formal. 

Na literatura internacional sob a temática acima se destacam os trabalhos de Banerjee 

(1983) e de Meng (2001). O trabalho do primeiro autor foi pioneiro e revelou baixa 

mobilidade dos migrantes rural-urbano nos segmentos do mercado de trabalho da Índia. Já o 

segundo mostrou, para o caso da migração rural-urbana na China, que os migrantes 

assalariados ficam provisoriamente na informalidade, enquanto os empregados autônomos, 

por outro lado, permanecem mais tempo nesse setor, não obstante a maior experiência de vida 

na cidade. 

No Brasil, apenas Yap (1976), usando dados do Censo Demográfico de 1960, 

procurou investigar com consistência a inserção do migrante rural-urbano no mercado de 

trabalho das cidades. A despeito de seus resultados favorecerem o engajamento do migrante 

rural-urbano no setor informal, o estudo da autora não produz evidências atuais e robustas no 

que tange a relação entre setor informal e migração rural-urbana.  

O estudo da interação entre migração rural-urbana e mercado de trabalho é 

fundamental para avaliar a experiência do migrante nas cidades e ajudar a desmistificar o 

difundido pensamento que associa grande parte dos problemas urbanos exclusivamente à esse 

fenômeno migratório. Por seu turno, os rebatimentos desse tipo de migração na qualidade de 

vida e crescimento das regiões também devem ser avaliados à luz da experiência dos países 

desenvolvidos, pois se por uma lado, a migração aumenta a oferta de trabalho nas cidades, por 
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outro, pode ser uma forma viável para o camponês escapar da pobreza, auferir bem-estar, 

acesso aos serviços públicos e cultura, dadas às disparidades existentes entre os meios rural e 

urbano e ainda mais agravadas com as diferenças regionais. 

 Considerando o panorama anterior, essa tese tem por objetivo geral fazer uma análise 

empírica dos determinantes da migração rural-urbana e da taxa de retorno salarial associada a 

essa rota migratória no Brasil. 

Por seu turno, como objetivos específicos, propõe-se: 

 

(i) Descrever as principais rotas regionais da migração rural-urbana no Brasil; 

(ii) Traçar o perfil sócio-econômico do migrante rural-urbano (características pessoais, 

produtivas e de ocupação) e compará-lo ao observado para o não-migrante rural e nativo 

urbano no Brasil; 

(iii) Estimar e averiguar em que medida os retornos salariais à migração rural-urbana no país 

corroboram a teoria do capital humano, considerando os efeitos de uma possível 

distribuição não-aleatória de parte dos indivíduos na população/amostra; 

(iv) Testar empiricamente a hipótese do setor informal enquanto meio transitório para o 

migrante rural-urbano. 

Incluindo essa seção de introdução, a presente pesquisa é constituída por sete 

capítulos. O segundo capítulo apresenta uma resenha sobre as principais correntes e modelos 

econômicos que tratam diretamente ou indiretamente da migração rural-urbana. No terceiro 

capítulo, é feita uma descrição das principais rotas regionais da migração rural-urbana no país. 

O quarto capítulo é dedicado a identificação e comparação o perfil sócio-econômico do não-

migrante rural e do migrante rural-urbano. No quinto capítulo, a investigação é direcionada 

aos determinantes da migração rural-urbana no Brasil e à estimação das taxas de retorno 

salarial correspondentes, considerando a integração entre as abordagens do capital humano e 

teoria da procura por emprego. Já no sexto capítulo, a atenção é voltada para a absorção do 

migrante rural-urbano no mercado de trabalho e para o papel do setor informal nessa 

alocação. Por fim, o sétimo capítulo é reservado às principais conclusões da pesquisa. 
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2. A MIGRAÇÃO RURAL-URBANA NA TEORIA ECONÔMICA 
 

2.1. Introdução 
 

A migração rural-urbana representa uma das muitas facetas assumidas pelo fenômeno 

da mobilidade populacional. Esse tipo de rota migratória tem uma característica particular, 

haja vista as diferenças marcantes entre os setores de origem e destino e seus potenciais 

rebatimentos na formação sócio-econômica/cultural dos indivíduos. Não obstante, a 

intensidade e magnitude desses movimentos populacionais afetam a qualidade de vida nas 

cidades e o processo de transição econômica e demográfica de uma região e/ou país. 

O interesse de pesquisa acerca das causas e implicações da migração rural-urbana já é 

preocupação de longa data no mundo. A partir da revolução industrial no século XIX, os 

movimentos migratórios tiveram impulso significativo e chamaram atenção de alguns 

estudiosos como Ravenstein (1885), que escreveu um ensaio clássico, intitulado como “The 

laws of migration”. Conforme ressaltam Taylor e Martin (2002), a partir do trabalho de 

Ravenstein (1885), a escassez de terra e o crescimento populacional já passaram a ser 

entendidos como motivadores da emigração rural. Por outro lado, o crescimento da demanda 

por trabalho, com o rápido desenvolvimento das atividades de manufaturas no meio urbano, 

atuaria na atração dos contingentes rurais. 

No contexto do mundo atual, as diferenças regionais/setoriais não podem ser ignoradas 

quando da análise da mobilidade populacional. Essas iniqüidades afetam a decisão de 

migração através de duas forças: os chamados fatores de expulsão (push factors) e fatores de 

atração (pull factors). O ambiente geográfico, econômico e social onde o indivíduo se situa 

condiciona as forças anteriores. Por exemplo, as diferenças de qualidade de educação, o 

acesso aos serviços e bens públicos, as oportunidades de emprego e de renda, o consumo de 

amenidades locais, a presença de redes sociais (familiares e amigos) e a oferta de crédito, são 

hoje entendidos como condicionantes importantes dos movimentos populacionais. Em 

especial, no caso do confronto entre as zonas rurais e urbanas, as diferenças de oportunidades 

de emprego e de suprimento das demandas sócio-econômicas são, em geral, acirradas.  

Diante de tal panorama, neste capítulo são apresentadas as principais abordagens da 

teoria econômica para o fenômeno da migração rural-urbana. Longe de se querer estabelecer 

uma análise sistêmica que contemple todas as facetas, motivações e implicações da 

mobilidade populacional, procura-se aqui fornecer uma descrição sintetizada das mais 

relevantes correntes da teoria econômica que tratam o tema de forma direta e/ou indireta, além 

de apontar uma reflexão crítica sobre os determinantes desse tipo peculiar de migração.  Por 
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questões de organização, os paradigmas foram classificados em cinco tipos: a) os modelos de 

economia dual; b) o enfoque histórico-estrutural; c) os modelos de Todaro (1969), Harris-

Todaro (1970) e suas principais extensões (modelos Todarianos); d) a abordagem dos 

modelos de migração do capital humano e de procura por trabalho (job-search) e; e) o 

tratamento da nova teoria da migração do trabalho.  

 

2.2. A Abordagem dos Modelos de Economia Dual 
 

 Os primeiros modelos a considerar a dicotomia rural-urbana na dinâmica de migração 

do trabalho datam da década de 50 e surgiram a partir dos trabalhos de Lewis (1954) e Ranis e 

Fei (1961). Apesar de esses autores não abordarem explicitamente a migração rural-urbana, 

eles deduzem os principais mecanismos que induzem esse fenômeno em economias de 

transição agrícola para economias desenvolvidas. 

O modelo de Lewis (1954) procurou explicar a transição de uma economia rural 

baseada em atividades tipicamente agrícolas para uma economia desenvolvida a partir da 

indústria no setor urbano. O referido autor assumiu algumas hipóteses para explanar tal 

processo. Primeiro, separou a economia em dois setores: não-capitalista (rural) e capitalista 

(urbano). Admitiu que a economia, inicialmente rural, possui um excedente de oferta de 

trabalho agrícola, o que, por conseguinte, pressiona a produtividade marginal para zero. Em 

segundo lugar, postulou que os trabalhadores do setor agrícola eram remunerados pela 

produtividade média, isto é, o produto era igualmente repartido e não havia fins lucrativos. 

Assim, o modelo de economia dual implica oferta de trabalho agrícola para a indústria na 

forma perfeitamente elástica, permitindo o fornecimento de mão-de-obra a uma remuneração 

equivalente ao produto médio da atividade primária. O processo de acumulação de capital na 

indústria é dinâmico e aumenta a demanda por trabalho, induzindo o deslocamento do 

excedente de trabalhadores rurais para o meio urbano sem qualquer custo de oportunidade 

para o meio rural. Logo, o modelo prevê que a mobilidade rural-urbana deve persistir até o 

esgotamento do excesso de oferta de trabalho presente na zona rural. Nas palavras do autor: 

The key to the process is the use which is make of the capitalist surplus in so 

far as this is reinvested in creating new capital, the capitalist sector 

expands, taking more people into capitalist employment out of the 

subsistence sector…The surplus is then larger still, capital formation is still 

greater, and so the process continues until the labour surplus disappears. 

(LEWIS, 1954, p.146). 
 

A principal lição do modelo clássico de economia dual é mostrar que, dada à baixa 

produtividade marginal e escassez de capital nas atividades agrícolas, o meio rural tende a 

fornecer seu excedente de mão-de-obra para a indústria situada na zona urbana, a qual 
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dinamizada pelo processo de acumulação de capital estimula o crescimento e urbanização da 

economia. Portanto, nessa abordagem a migração rural-urbana simplesmente é induzida pelo 

crescimento econômico no meio urbano, isto é, pela demanda por trabalho de origem rural 

(SOMIK et al., 2006). 

Ranis e Fei (1961), por sua vez, reinterpretaram o modelo clássico de Lewis (1954) e 

rejeitaram a hipótese de excedente de trabalho agrícola ao considerá-lo um caso particular e 

pouco provável. Os autores se tornaram os precursores da abordagem neoclássica ao 

assumirem que os mercados são auto-ajustáveis com tendência ao pleno emprego. Nesse 

contexto, a hipótese de perfeita elasticidade da oferta de trabalho desaparece quando o 

trabalho “excedente” do setor agrícola migra e a escassez relativa dos bens agrícolas emerge, 

submetendo a economia agrícola aos custos marginais crescentes e alterando os termos de 

troca entre os setores (TAYLOR e MARTIN, 2002).  

A versão moderna do modelo neoclássico de economia dual ainda adota uma série de 

hipóteses afora aquelas já mencionadas: rendimentos constantes de escala, produtividade 

marginal decrescente nos fatores de produção, competição perfeita, livre mobilidade do 

capital e do trabalho, homogeneidade do trabalho, informação perfeita e inexistência de 

incerteza, tecnologias idênticas, agentes otimizadores e ausência de custos de transporte ou de 

transação. 

No mesmo enfoque, assume-se que as economias rural e urbana comercializam entre 

si, cada uma se especializando na produção de um bem que exige abundancia relativa de 

algum fator de produção. Partindo-se da hipótese de equilíbrio geral competitivo, uma 

mudança exógena que altere as condições de equilíbrio nos mercados de trabalho gerando 

diferenciais de salários reais leva, conseqüentemente, a migração inter-regional/setorial dos 

fatores, incluindo o trabalho. A migração prossegue até o momento em que os salários nas 

duas regiões/setores sejam novamente igualados pelo movimento das forças de mercado 

(TAYLOR e MARTIN, 2002; SOMIK et al., 2006). 

Portanto, no modelo neoclássico a condição suficiente para que a migração rural-

urbana ocorra é a diferenciação regional/setorial dos salários. Aqui, o ato de migrar é apenas 

uma resposta dos trabalhadores as sinalizações de preços que acusem diferenciais de 

rendimentos entre os setores. Assim, a mobilidade populacional é encarada como fenômeno 

positivo, dado que a realocação da mão-de-obra entre os setores permite a correção de 

desequilíbrios pré-existentes gerados por uma distribuição desigual dos recursos. 
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2.3. A Abordagem Histórico-Estrutural 
 

No final da década de sessenta, particularmente na América Latina, foi construído um 

enfoque diferente a respeito do fenômeno migratório no contexto dos países menos 

desenvolvidos (periféricos), no qual se procurava relacionar a dinâmica migratória às 

peculiaridades envolvidas no processo de desenvolvimento econômico desses países. Essa 

abordagem ficou conhecida como perspectiva histórico-estrutural.  

De acordo com essa corrente, a migração não é um processo que possa ser entendido 

em si mesmo, e sim um processo historicamente determinado e condicionado aos padrões e 

processo de acumulação de capital. Assim, a decisão migratória não é expressa como uma 

ação individual e soberana de arbitragem ou de um somatório dessas escolhas, ao contrário, é 

manifestada a partir de um processo social, composto por grupos sócio-econômicos que são 

condicionados às mudanças sociais e estruturais de uma região/país (FERREIRA, 2001).    

Ao resgatar elementos da teoria marxista, a abordagem histórico-estrutural considera 

que o sistema capitalista separa o trabalhador da propriedade dos meios de produção, relação 

que submete o primeiro à venda de sua força-de-trabalho como condição de sobrevivência. 

Nesse contexto, a reprodução e expansão do capital tende a acirrar ainda mais essa separação 

e a subjugar a mobilidade regional/setorial do trabalho à sua dinâmica.   

O processo de desenvolvimento capitalista geralmente ocorre de forma desigual e 

combinada, implicando diferenciações importantes tanto para os arranjos espaciais, com 

definições/redefinições das regiões e das articulações entre as mesmas, quanto para os 

arranjos produtivos, criando/destruindo unidades e setores produtivos. Essas diferenciações 

tendem a ser cumulativas, uma vez que as novas inversões se concentram nos setores 

produtivos e nas regiões onde os arranjos estruturais e institucionais são mais propícios à 

acumulação, isto é, onde é maior a rentabilidade do capital investido. No caso das economias 

dependentes, esses impactos regionais e setoriais são mais marcantes, uma vez que o seu 

crescimento já ocorre sob a égide do capitalismo monopolista. 

No bojo deste processo de desenvolvimento, está a integração da economia nacional, 

que se materializa na ampliação do sistema viário e dos meios de comunicação em geral. Essa 

integração implica nova divisão espacial do trabalho, redefinindo relações entre as diversas 

economias regionais, na medida em que reestrutura os elos entre o centro hegemônico da 

economia nacional e as diferentes periferias. Dependendo das relações mantidas com o centro, 

as periferias podem se caracterizar como dinâmicas ou estagnadas. Esta reorganização 

espacial e produtiva vai condicionar a redistribuição do trabalho segundo as necessidades 
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espaciais e setoriais da acumulação do capital. Assim como a criação e recriação da força de 

trabalho estão subordinadas ao nível de acumulação, as migrações também o estão.  

Singer (1981) ressalta como a reorganização espacial e produtiva, gerada pela 

dinâmica do sistema capitalista, condiciona os movimentos populacionais a partir da 

consideração dos fatores de expulsão da região/setor de origem e dos fatores de atração, 

presentes na localidade de destino. Os fatores de expulsão se caracterizam pelas alterações 

estruturais promovidas com a introdução do modo de produção capitalista no meio rural, 

processo que conduziria a alterações nas relações de trabalho, produtividade e emprego e, por 

fim, implicaria emigração de contingentes populacionais. Por seu turno, o crescimento 

demográfico e a monopolização dos meios de produção do setor rural poderiam acelerar ainda 

mais a mobilidade regional/setorial dos trabalhadores. Já os fatores de atração, segundo o 

autor, funcionariam como direcionadores dos fluxos migratórios e se manifestariam pela 

demanda por trabalho das indústrias e serviços do meio urbano, o que representaria potenciais 

oportunidades de emprego para os trabalhadores.  

Portanto, vê-se que na perspectiva histórico-estrutural é o trabalho que segue o capital 

e não o contrário. É a estratégia do desenvolvimento capitalista que determina a distribuição 

dos fatores, a qual comanda, em última instância, a escolha do migrante em deixar sua região 

de origem. Assim compreendido, o processo migratório não pode desempenhar o papel de 

restabelecer o equilíbrio, conforme postulado nos modelos neoclássicos. Ao contrário, a 

migração ao tempo em que seria uma conseqüência do desenvolvimento desigual é vista 

também um elemento deste desenvolvimento, reforçando, portanto, as condições que estão na 

origem dos fluxos migratórios (SINGER, 1981; FERREIRA, 2001). 

  

2.4. Os Modelos Todarianos 
 

 Os modelos de economia dual e a subseqüente abordagem neoclássica sofreram várias 

críticas a respeito de suas hipóteses consideradas irrealistas e principalmente por não 

explicarem a migração rural-urbana diante do crescente desemprego nas cidades, fato já 

verificado no início da década de 60 (SOMIK et al., 2006). 

Todaro (1969) e Harris e Todaro (1970) foram os primeiros a formalizar a migração 

rural-urbana no contexto do desemprego nas cidades, a partir de uma extensão do modelo 

neoclássico. A contribuição desses autores foi fundamental para o entendimento da relação 

entre migração rural-urbana e desemprego urbano. Em seus modelos tradicionais o mercado 

de trabalho rural opera sob competição perfeita e remunera a mão-de-obra segundo a 

produtividade marginal. Por outro lado, no mercado de trabalho urbano há rigidez dos 
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salários, que são exogenamente fixados acima da produtividade marginal do setor rural, 

característica que permite a possibilidade de desemprego no primeiro setor. Dado esse 

contexto, o trabalhador deve considerar o fluxo atualizado da renda esperada líquido dos 

custos de migração na tomada de decisão migratória. Assim, a opção de migração é vantajosa 

quando os indivíduos verificam que o valor presente do fluxo líquido da renda esperada é 

positivo. Isso significa que a probabilidade de emprego no meio urbano torna-se variável-

chave para a análise dos determinantes da migração rural-urbana. 

Como resultado, os diferenciais de renda real se resumem apenas em uma condição 

necessária para a migração e não suficiente. Por exemplo, um alto salário ou renda no meio 

urbano associado a uma baixa probabilidade de encontrar emprego pode resultar em uma 

renda esperada inferior a obtida no meio rural e desestimular a migração. Por outro lado, um 

salário relativamente baixo na zona urbana combinado a uma probabilidade alta de emprego 

ainda pode gerar incentivos à migração. Dessa forma, os modelos todarianos explicam porque 

os fluxos migratórios podem ser persistentes mesmo numa situação de crescente desemprego 

urbano. A previsão desses modelos é que os movimentos populacionais devem persistir até o 

momento em que o salário esperado no meio urbano se iguale ao salário real do meio rural 

(HARRIS e TODARO, 1970; SILVEIRA e SANSON, 2004). 

Calvo (1978) introduziu a possibilidade de acordos comerciais nos modelos 

todarianos. Tal hipótese permitiu outra explicação para a determinação do salário no meio 

urbano, ou seja, o referido salário é endogenamente determinado pela interação entre as 

empresas e os acordos estabelecidos por sindicatos. Assim, a união comercial atua como um 

monopolista no mercado de trabalho urbano. O autor mostra que nesse contexto é possível 

obter solução de equilíbrio geral no modelo e que ainda assim a migração rural-urbana 

continua direcionada pelo diferencial de renda esperada entre os setores.  

Bhatia (1979), por sua vez, fez uma extensão do modelo todariano básico 

considerando a existência de excedente de oferta de mão-de-obra no meio rural e escolha 

individual entre trabalho-lazer. Seus resultados mostram que a migração rural-urbana é função 

do diferencial de utilidade esperada entre setores e que o fluxo populacional cessa quando 

essas utilidades se igualam, mesmo com diferenças de renda esperada
2
. Com o relaxamento da 

hipótese de horas de trabalho fixas no meio rural (possibilidade de escolha entre trabalho-

lazer) conjugado ao excesso de oferta de trabalho, o modelo ainda prevê o aumento dos fluxos 

                                                 
2
 Na formulação do autor, a utilidade esperada depende da renda e de outras variáveis exógenas. 
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migratórios em direção ás cidades, comparando tal situação com o caso tradicional dos 

modelos todarianos.  

Cole e Sanders (1985) ampliaram o modelo básico de Harris e Todaro (1970) 

considerando a segmentação do mercado de trabalho urbano nos setores informal 

(subsistência) e formal. Os primeiros autores ressaltaram que essa característica é comum nos 

países em desenvolvimento, onde o emprego informal é crescente. Nesse contexto, o migrante 

rural-urbano menos educado migraria para a zona urbana mesmo com probabilidade zero de 

emprego nas atividades formais. O baixo investimento em capital humano atuaria com uma 

restrição à entrada desses indivíduos no emprego formal. Os mesmos ainda poderiam migrar 

sob uma perspectiva de permanecer certo tempo da vida ativa no setor informal, para 

posteriormente se ariscar na procura por emprego no setor formal. Por outro lado, aqueles 

trabalhadores com melhor grau de instrução teriam maior probabilidade de obter emprego nas 

atividades formais das cidades e, portanto, seriam estimulados a migrar diretamente do meio 

rural para o setor urbano/formal. 

Já Issah et al. (2005) estenderam o modelo todariano procurando enfatizar os 

potenciais efeitos das diferenças na provisão de infra-estrutura entre os setores rural e urbano. 

Os autores definiram infra-estrutura como o estoque de investimentos públicos para o 

fornecimento de eletricidade, água e esgoto, acesso aos serviços de saúde e educação. No 

modelo, a oferta de infra-estrutura aumenta a produção local e gera amenidades para os 

trabalhadores. Portanto, é o diferencial de utilidade esperada, e não o diferencial de renda, que 

condiciona os movimentos migratórios nesse modelo. Seus resultados mostraram que os 

diferenciais de amenidades, gerados pela provisão de infra-estrutura entre os setores, podem 

condicionar parte das migrações nos países menos desenvolvidos.   

Silveira e Sanson (2004) introduziram uma nova linha de pesquisa ao tratar a migração 

de uma forma bastante diferenciada a partir do modelo de Harris e Todaro (1970). Esses 

autores admitem a hipótese de racionalidade limitada, isto é, que os agentes não 

necessariamente maximizam suas funções de utilidade, mas ainda assim, diante das restrições 

de informações, agem em busca do melhor benefício. Nesse ambiente, a migração rural-

urbana passa a ser interpretada como um processo de imitação e/ou aprendizado, modelada 

segundo um jogo evolucionário. A utilização de uma dinâmica replicadora (ad-hoc) em que o 

diferencial de salário real direciona a migração entre os setores permite gerar um equilíbrio 

em estratégia mista semelhante ao encontrado nos modelos todarianos. Esse resultado 

permitiu aos referidos autores concluir que mesmo no ambiente de racionalidade limitada e 

com trabalhadores heterogêneos, os movimentos migratórios enquanto mecanismos de 
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imitação/aprendizado evoluem em direção ao equilíbrio de longo prazo, no qual não há 

diferença entre o salário esperado nos dois setores.  

 

2.5. A Abordagem do Capital Humano 
 

Os modelos clássico, neoclássico e do tipo Harris-Todaro deixaram algumas questões 

importantes em aberto sobre a migração do trabalho, a saber: por que alguns indivíduos 

migram e outros são mais resistentes (ou não migram)? As diferenças no retorno econômico à 

migração (salários) são explicadas por diferenças de habilidade e de características entre os 

indivíduos? 

O surgimento da teoria do capital humano permitiu uma nova roupagem para a 

literatura sobre migração. Schultz (1961) enfatizou que o ato de migrar deve ser interpretado 

como um investimento no acúmulo de capacidades e conhecimentos. Nas palavras do autor: 

Much of what we call consumption constitutes investment in human capital. 

Direct expenditures on education, health, and internal migration to take 

advantage of better job opportunities are clear examples. Earnings foregone 

by mature students attending school and by workers acquiring on-the-job 

training are equally clear examples. Schultz (1961, p.1). 

 

Entretanto, foi Sjaastad (1962) o primeiro a formalizar essa idéia, mostrando que a 

decisão de migração dependeria da relação entre o fluxo de benefícios esperado e os custos 

financeiros e/ou psicológicos associados à mobilidade regional. Por sua vez, a teoria do 

capital humano mudou a atenção da literatura pré-estabelecida acerca dos determinantes da 

migração. A abordagem macroeconômica, que incluía o estudo de variáveis regionais 

agregadas, foi trocada por um enfoque microeconômico que permitiu a aplicação de modelos 

mias elaborados e testes para um conjunto mais amplo de variáveis (TAYLOR e MARTIN, 

2002).   

Na literatura, o investimento em capital humano está associado aos gastos com 

educação e treinamento, o que também envolve uma estratégia pessoal de mobilidade regional 

ao longo do ciclo de vida (BECKER, 1962; BECKER, 1985; MINCER, 1989). Uma vez que 

os rendimentos e produtividade dos indivíduos são condicionados ao acúmulo de capacidades 

e conhecimentos, os migrantes seriam mais propensos a investir em educação, ao anteciparem 

o fluxo de ganhos provenientes dessa estratégia no ato de arbitragem (SJAASTAD, 1962; 

KOCHAR, 2004).  

Os modelos clássicos, neoclássicos e todarianos não têm muito a dizer sobre os 

diferenciais de atributos produtivos dos trabalhadores e seus rebatimentos na propensão à 

mobilidade e formação dos salários. Caberia então questionar: os migrantes formariam um 
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grupo distribuído de forma não-aleatória na população e com características produtivas 

diferenciadas em relação aos não-migrantes? Schultz (1961, p.4), por exemplo, foi um dos 

primeiros autores a perceber tal possibilidade quando mencionou: “Young men and women 

move more readily than older workers. Surely this makes economic sense when one 

recognizes that the costs of such migration are a form of human investment”. 

 A abordagem do capital humano ressalta que a taxa de retorno salarial à migração 

(retorno econômico) não depende apenas de variáveis observadas, sejam atributos pessoais 

referentes à dotação de capital humano (escolaridade e experiência), ou características 

associadas às imperfeições no mercado de trabalho (discriminação por sexo, raça, ocupação e 

localização). Vários autores dessa corrente destacam a influência dos chamados atributos 

produtivos não-observáveis, que pode implicar não-aleatoriedade (auto-seleção) dos 

migrantes na população. Chiswick (1999), por exemplo, afirmou que decisão de migrar e a 

determinação dos salários estão sujeitas à presença de características produtivas não-

observáveis e favoráveis aos migrantes, que tornam esses últimos, indivíduos auto-

selecionados na população, ou seja, alocados de forma não-aleatória. Em suas palavras: 

One of standard propositions in the migration literature is that migrants 

tend to be favorably self-selected for labor market success. That is, economic 

migrants are described as tending on average to be more able, ambitious, 

aggressive, entrepreneurial, or otherwise more favorable selected them 

similar individuals who choose to remain in their place of origin. Chiswick 

(1999, p.181). 

Tunali (2000, p.896), por sua vez, também ressaltou a questão em foco quando 

mencionou: “[…] we need to recognize the fact that individuals are not randomly assigned 

their migrations status but instead choose their migration status”. Por conseguinte, a hipótese 

de que os migrantes não são indivíduos aleatórios da população trouxe novos desafios para a 

análise empírica do fenômeno migratório. Os modelos passaram a considerar o controle mais 

refinado para variáveis não-observadas, na tentativa de averiguação dessa hipótese importante 

para o entendimento das migrações. Islam e Choudhury (1991), por exemplo, mostraram que 

a desconsideração da heterogeneidade não-observada envolvida na condição de migrante/não-

migrantes tende a produzir resultados espúrios no que tange aos ganhos salariais da 

arbitragem regional, isto é, os rendimentos dos trabalhadores estariam tendenciosos devido à 

presença da auto-seleção (o conhecido viés de seleção).  

Como ressaltam Taylor e Martin (2002), a abordagem da teoria do capital humano 

para as migrações abriu espaço para se testar uma série de hipóteses, dentre as principais: a) 

os indivíduos mais jovens são mais propensos a migrar que os mais velhos, visto que podem 
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aproveitar melhor o retorno ao investimento em capital humano por um maior período de vida 

economicamente ativa; b) a migração pode ter relação negativa com os custos da mobilidade; 

c) taxas de retorno salarial à migração positivas, e condicionadas por habilidades produtivas, 

podem explicar os fluxos migratórios.  

No contexto dos desenvolvimentos recentes na linha teórica do capital humano, é 

possível constatar a existência de uma diversidade de modelos que abordam a questão da 

migração, auto-seleção e determinação dos rendimentos. Entre os modelos mais citados e 

consolidados na literatura estão os trabalhos de Borjas (1987), Katz e Stark (1987) e Chiswick 

(1999).  

O modelo de Borjas (1987) se preocupa com a questão dos diferenciais de rendimento 

entre os imigrantes e a população nativa, levando em consideração os custos atrelados à 

mobilidade e o processo de auto-seleção endógena ao migrante. O autor mostrou que as 

maiores diferenças de retorno esperado entre o país de origem e de destino estimulariam à 

migração dos mais habilidosos, assim como, a redução nos custos de deslocamento também 

atuaria no mesmo sentido, o que é consistente com a abordagem do capital humano. Ao 

comparar o rendimento esperado da migração com o que seria obtido no país de origem, em 

caso de permanência, o migrante, positivamente auto-selecionado, seria aquele com 

rendimento esperado superior à média, e o negativamente selecionado teria rendimento abaixo 

da média em ambos os países. Outro resultado derivado é que a seletividade do fluxo 

migratório depende do grau de dispersão relativa das rendas nos dois países, enquanto a 

intensidade e sentido das migrações seguem os diferenciais de rendimento médio oferecidos 

aos trabalhadores em cada país. 

Katz e Stark (1987) analisaram a migração sob um contexto de informação 

assimétrica. Partindo da suposição que a produtividade individual é inicialmente conhecida 

apenas pelo trabalhador, e não pelo potencial empregador na região de destino, os autores 

mostraram a possibilidade de ocorrência de vários padrões de migração, a saber: i) migração 

sem sinalização das habilidades produtivas, ii) não-mobilidade daqueles com habilidade 

intermediária e iii) migração com apreensão gradativa pelo empregador acerca da real 

produtividade dos trabalhadores. Em particular, destacaram que os mais habilidosos tendem a 

investir mais na sinalização de sua produtividade e, portanto, são os mais predispostos a 

migrar. 

Chiswick (1999) resgatou as idéias originais de Sjaastad (1962) na formulação dos 

determinantes da migração: a importância do fluxo de benefícios esperado e dos custos 

financeiros e psicológicos. Assumindo uma dicotomia entre a qualidade dos trabalhadores 
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(um grupo dos mais habilidosos e outro composto pelos de baixa habilidade), custos 

monetários homogêneos e prêmio salarial à qualificação, o autor mostrou que o grupo de 

migrantes mais qualificados terá maior estimulo à mobilidade regional. Duas extensões ainda 

foram assumidas: a primeira considerando custos monetários distintos entre os trabalhadores, 

dada a suposição que aqueles mais qualificados têm maior eficiência na diluição dos encargos 

monetários; a segunda permitindo um cenário no qual os diferenciais de salários entre 

qualificados e não-qualificados são diferentes entre os países. No primeiro caso o resultado é 

que o maior retorno às habilidades estimula a migração seletiva por meio da eficiência nos 

gastos monetários atrelados a essa opção. Já no último caso, a seleção positiva ocorre quando 

a relação de salários entre países favorece os trabalhadores mais qualificados. 

Dentre os trabalhos mencionados acima, uma das mais importantes contribuições foi o 

modelo de Borjas (1987), no qual o autor faz uma releitura do clássico modelo de escolha 

ocupacional de Roy (1951), adaptando-o ao caso da migração regional da mão-de-obra. Dessa 

forma, ficaram formalmente estabelecidas as conexões entre distribuição dos indivíduos na 

população (auto-seleção) e a determinação dos rendimentos salariais. No campo empírico, 

ressaltam-se os desenvolvimentos pioneiros de Lee (1978, 1979), Heckman (1979) e Maddala 

(1983), e as posteriores extensões feitas por Lee (1982, 1983) e Dahl (2002), que viabilizaram 

o controle mais rigoroso, a partir de modelos microeconométricos, dos determinantes salariais 

frente a uma possível distribuição não-aleatória de parte dos indivíduos na população. 

Contudo, após a descarga de críticas às hipóteses dos modelos de Todaro (1969) e 

Harris e Todaro (1970) e a consolidação da abordagem do capital humano na literatura 

durante as últimas décadas, as pesquisas sobre migração passaram a considerar a estratégia de 

procura por emprego (job-search) como parte integrada à escolha de localização regional dos 

indivíduos, além de um maior refinamento nas explicações dos padrões migratórios e de 

remigração. Isso permitiu que características como diversidade de escolhas regionais, duração 

do emprego, heterogeneidade individual e retorno à migração e remigração fossem agregadas 

às modelagens. Somik et al. (2006, p.21) deixa isso bem claro ao afirmar: 

Recent models of internal migration adopt a complete change in perspective 

as they do not pretend to explain urban unemployment as in the Harris-

Todaro framework. Their contributions belong to three categories that 

provide a better explanation of migration selectivity, a finer analysis of job-

search, or that focus on the role of migration on rural development. 

 

Os modelos da teoria da procura por trabalho supõem um ambiente em que os 

indivíduos têm informação imperfeita acerca das condições do mercado de trabalho. Em 

geral, admite-se que os trabalhadores conhecem a distribuição dos salários, entretanto, não 
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identificam a empresa que está oferecendo determinada remuneração/emprego. Tal 

pressuposto implica gasto de tempo e recursos à procura do “melhor” emprego, havendo um 

trade-off  entre os benefícios de uma busca prolongada (probabilidade de obter uma maior 

remuneração) e os custos dessa procura (MCCALL,1970; WHIPPLE, 1973; ZYLBERSTAJN 

e BALBINOTTO NETO, 1999). 

É intuitivo pensar que a maioria dos indivíduos migra em busca de ganhos salariais 

e/ou à procura de emprego (melhores condições de vida). Por sua vez, a presença de 

informação imperfeita acerca dos empregadores no mercado de trabalho induz os 

trabalhadores, quando da tomada de decisão de migrar, a considerar a probabilidade de 

desemprego na região de destino (TRZCINSKI e RANDOLPH, 1991). Nesse sentido, a 

desconsideração da procura por emprego no processo de arbitragem regional prejudicaria a 

análise das migrações, sobretudo, ao se enfatizar a dicotomia entre os meios, rural e urbano. 

Farber (1983, p.693) ressaltou essa questão ao mencionar: “The failure to recognize that 

migration involves both job-search and human capital changes could lead to biased tests of 

hypotheses originating from only one model”. 

 Embora os modelos de migração do capital humano sejam bastante aplicados aos 

movimentos populacionais do tipo place-to-place, a migração inter-setorial, especialmente, 

aquela de trajeto rural-urbano, pode ser explicada com o uso desse arcabouço (NAKOSTEEN 

e ZIMMER, 1980; RIADH e RASSEN, 1998; AGESA, 2001). A dicotomia entre os setores 

rural e urbano ganha relevância quando se alia a questão da migração à procura por emprego, 

fato que exige a consideração da probabilidade de emprego no meio urbano no ato de 

arbitragem. Taylor e Martin (2002) afirmaram que sob uma versão todariana, as dotações de 

capital humano dos trabalhadores podem afetar tanto a determinação dos salários quanto à 

probabilidade de os mesmos encontrarem emprego no setor urbano.   

A despeito dos avanços, tendências e variáveis individuais já mencionados, caberia 

também registrar outra característica dos modelos mais recentes de migração do capital 

humano, sobretudo, aqueles que procuram agregar o papel do espaço regional e de suas 

características locais à migração dos trabalhadores. Esses modelos de caráter híbrido 

procuram incorporar novas variáveis à análise do fenômeno migratório, a saber: 

(i) Amenidades locais: acesso ao lazer, serviços, condições naturais, proximidade aos 

familiares e cultura local, criminalidade, densidade populacional etc, são fatores 

que podem exigir uma compensação salarial maior para induzir a migração, pois 

influenciariam o diferencial de utilidade esperada com a migração. Dito de outra 

forma, a presença de amenidades aumenta o “preço” migração, e por outro lado, 
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justifica a presença de disparidades de salários mesmo no cessar dos movimentos 

populacionais (MATHUR e STEIN, 1993; KRUPKA, 2007). 

(ii) Custos de transporte e de vida: as distâncias inter-regionais podem desempenhar 

um papel relevante na mensuração dos custos de deslocamento e no campo de 

atuação de externalidades associadas às economias de escala como: acesso aos 

mercados de trabalho (oportunidades de emprego), acesso ao mercado consumidor 

e de serviços etc. A oferta, a qualidade e os custos dos meios de transporte são 

relevantes. Quanto maior a habilidade do indivíduo, melhor dever ser sua 

facilidade de obter informações, o que possivelmente deve reduzir a importância 

das distâncias. Por seu turno, os diferenciais de custo de vida entre as 

localidades/setores podem afetar a decisão de arbitragem dos trabalhadores 

(ROBACK, 1982; KRUGMAN, 1991; FUJITA e THISSE, 2002). 

(iii) Redes sociais (migration networks): acesso e apoio financeiro/psicológico de 

familiares/amigos na região de destino/origem contribui para diminuir os custos de 

migração e o risco de desemprego (WINTERS et al., 2001; YAMAUCHI e 

TANABE, 2003).  

Enfim, os modelos de migração do capital humano permitem testar a importância de 

uma serie de variáveis, principalmente, aquelas de caráter individual. Por seu turno, abrem 

espaço para a política regional, sobretudo, quando há falhas de mercado que gerem 

desemprego. No entanto, o foco passa a ser a questão da educação. Maiores incentivos à 

qualificação podem encorajar a migração e promover os ajustes da renda regional no longo 

prazo. 

 

2.6. O Enfoque da Nova Teoria da Migração do Trabalho 
 

Os trabalhos seminais de Stark (1982) e Stark e Bloom (1985) permitiram uma nova 

abordagem teórica e um maior refinamento nas explicações para a heterogeneidade dos 

migrantes no contexto do domicílio, se estabelecendo na literatura como a Nova Economia da 

Migração do Trabalho (NEMT).  

Apesar de Mincer (1978) ter sido pioneiro em modelar a análise da migração familiar, 

a NEMT, enquanto abordagem de decisão intra-domiciliar, permitiu tratar a questão da 

migração para um ou vários membros (todos) do domicílio como resultado de um somatório 

de ganhos e custos para os familiares, porém, com hipóteses e resultados bastante 

diferenciados. Mincer (1978), por exemplo, concluiu que a presença de agregados familiares 
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na migração diminui a possibilidade de seleção positiva na mobilidade populacional
3
. Já a 

NEMT fornece outras implicações, como se vê a seguir. 

Nos modelos da NEMT a decisão de migrar é tomada no contexto familiar/domiciliar 

a partir interação entre os indivíduos do grupo, que mantém contratos implícitos entre si. Os 

mercados de capital (acesso ao crédito) e seguros são incompletos e a informação é 

imperfeita
4
. Sob essas hipóteses, cada família/domicílio, agindo coletivamente e de forma 

altruísta, escolhe aqueles indivíduos que migrarão para o meio urbano e aqueles que serão 

alocados em atividades distintas, minimizando os riscos e maximizando a renda esperada 

como na constituição ótima de uma carteira de ativos. Como há contratos implícitos entre os 

familiares, aqueles que migram permitem a redução do risco e a diversificação da renda 

agrícola através do melhor acesso ao crédito no meio urbano e/ou pela transferência de 

recursos (remittances) para a zona rural, o que viabiliza o investimento em novos métodos 

para a produção familiar. Portanto, nesse enfoque, a migração rural-urbana poderia permitir a 

passagem de uma produção agrícola de subsistência para uma produção comercial (STARK et 

al., 1986; KATZ e STARK, 1986). Stark e Lucas (1988, p.467-468) ressaltam a interação 

entre os contratos familiares, migração rural-urbana e financiamento agrícola: 

[…] when the migrant has established himself in the urban sector, he acts as 

insurer. The head of the family - now the insurer - introduces technological 

change on the family farm, a risk-increasing venture, but, because the 

migrant is acting as the insurer, the head of the family receives a less 

variable set of net outcomes… Urban-to-rural remittances can thus be 

interpreted as delayed payment of a premium for the insurance taken up by 

the migrant in the first period and /or as a transfer of the insurance payment 

to the head of the family once the rural unfavorable state of nature has 

occurred. 
 

Outro resultado derivado pelos modelos da NEMT é que os indivíduos do meio rural 

seriam incentivados à fertilidade, dado que a possibilidade da migração rural-urbana, via 

transferências de renda, pode financiar a produção rural e ajudar a reduzir o risco. Assim, o 

fluxo de renda enviado pelos migrantes à zona rural estaria positivamente correlacionado com 

o número de filhos dos residentes nesse setor, ou seja, com os futuros migrantes 

(ROSENZWEIG e EVERSON, 1977).    

Mesmo considerando a correlação positiva (negativa) entre a dotação individual de 

capital humano e os salários (custos da migração), a NEMT tenta contrapor algumas 

implicações da teoria de capital humano ao sugerir que os diferenciais de renda esperada não 

                                                 
3
 Por seleção positiva entenda-se não-aleatoriedade de alguns indivíduos na população, característica resultante 

de habilidades produtivas favoráveis e não-observadas pelo pesquisador. 
4
 Ao contrário dos modelos todarianos, aqui não existem imperfeições no mercado de trabalho. 
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são necessários para induzir a migração rural-urbana. Isso ocorre porque a mudança de 

perspectiva da decisão migratória de um contexto individual para um ambiente coletivo 

(domiciliar) implica interações mais complexas entre os atributos pessoais e os interesses da 

família. Uma vez que os indivíduos são avessos ao risco e consideram sua posição relativa na 

renda familiar quando da decisão de migrar, o efeito da renda esperada sobre a probabilidade 

de migração pode ser diferenciado para cada membro do domicilio, a depender de sua posição 

na distribuição de renda. Assim, um acirramento na desigualdade de renda rural pode induzir 

um indivíduo com uma baixa expectativa de renda a migrar para o meio urbano em função do 

aumento da sua privação relativa, isto é, os membros situados na parte inferior da distribuição 

de renda domiciliar ou comunitária podem ser selecionados para a migração sob uma 

perspectiva de melhorar sua posição social frente aos familiares rurais e/ou aos migrantes, 

mesmo com pequena chance de retorno econômico positivo. Segundo Stark e Bloom (1985, 

p.173-174): 

In general, a person who is more relatively deprived can be expected to have 

a stronger incentive to migrate than a person who is less relatively deprived. 

Moreover, a reference group characterized by more income inequality is 

likely to generate more relative deprivation and higher propensities to 

migrate. 

 

Contudo, esse caso só é viável quando existe baixa correlação entre os rendimentos 

oriundos das atividades agrícolas e das atividades urbanas, em que a migração, ainda com 

possibilidade de retorno negativo, não geraria grande impacto na volatilidade da renda 

domiciliar (STARK, 1984; STARK et al., 1986; TAYLOR e MARTIN, 2002; SOMIK et al., 

2006). 

Diante do quadro teórico exposto, pode-se perceber que na abordagem da NEMT a 

migração rural-urbana é um instrumento de diversificação dos rendimentos domiciliares, de 

financiamento agrícola e de redução do risco e, portanto, em última instância, seria 

condicionada pela presença de falhas nos mercados de crédito e seguros do meio rural ou 

ainda pelo aumento da privação relativa (desigualdade de renda). Por outro lado, esse tipo de 

migração pode contribuir para o desenvolvimento econômico no meio rural (STARK e 

LEVHARI, 1982; STARK, 1984; STARK e LUCAS, 1988).  

 

2.7. Considerações Finais 
 

Nesse capítulo foram apresentadas as principais vertentes da teoria econômica que 

tratam da migração rural-urbana. O primeiro modelo apresentado foi Lewis (1954), que 

mostra, em uma abordagem simplificada, como a migração rural-urbana é diretamente 
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influenciada pelo crescimento do setor capitalista no meio urbano (demanda por trabalho) 

frente à hipótese de excedente de oferta de trabalho no setor rural (oferta de trabalho 

perfeitamente elástica para a indústria). O modelo se tornou clássico na literatura, e parece ser 

mais adequado para explicar a migração rural-urbana nos períodos iniciais de transição 

econômica para o capitalismo, em que a pré-existente economia de subsistência (rural) 

começa a interagir com o setor capitalista (urbano), o qual através de seu maior dinamismo 

direciona os fluxos migratórios, absorvendo a oferta de trabalho proveniente do meio rural.  

A teoria neoclássica para a migração do trabalho teve como precursor o artigo de 

Ranis e Fei (1961), autores que reinterpretaram o modelo clássico de Lewis (1954). A rejeição 

da hipótese de excedente de trabalho agrícola e a consideração de mercados perfeitamente 

competitivos com pleno emprego fez do tratamento dos primeiros autores o marco para o 

desenvolvimento dos modelos neoclássicos. Dessa forma, a migração rural-urbana passou a 

ser entendida como uma resposta ao diferencial de renda entre os setores, gerado inicialmente 

pela distribuição desigual dos recursos e/ou por fatores exógenos. Por seu turno, na ausência 

de diferenças de amenidades locais, a redistribuição da população entre os setores tenderia a 

eliminar as iniqüidades de salários entre os meios rural e urbano.   

 A segunda abordagem reportada foi a de cunho histórico-estrutural, que usa elementos 

da teoria marxista para o entendimento da migração rural-urbana inserida no contexto 

histórico e estrutural de um país. Essa visão emergiu no final da década de 60 tendo como 

objetivo adequar as interpretações teóricas das migrações à realidade diferenciada das 

economias dependentes. Na contramão da visão ortodoxa, a abordagem histórico-estrutural 

das migrações entende tal fenômeno não como uma arbitragem individual na busca de melhor 

bem-estar e corretiva de desequilíbrios regionais, mas como um processo social, 

historicamente condicionado pela dinâmica de acumulação do capital, estrutura sócio-política 

e cultural de uma região/país. Nesse sentido, a explicação da migração rural-urbana estaria 

atrelada a lógica do desenvolvimento capitalista, que se processa pela geração e ampliação 

das desigualdades, subordinando os trabalhadores aos interesses de localização e concentração 

do capital.  

Contudo o respaldo empírico de tal abordagem sofre algumas limitações. Cunha 

(2002) afirma que é difícil caracterizar a origem dos movimentos migratórios enquanto 

grupos sociais, com trajetórias de longa duração e inclusão de diversos pontos de origem e 

destino. Por outro lado, o enfoque histórico-estrutural não atenta para os possíveis 

rebatimentos da migração no aumento do bem-estar social, interação respaldada por várias 

evidências empíricas (FERREIRA e DINIZ, 1995; FERREIRA, 1998; FIESS e VERNER, 
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2003; SANTOS e FERREIRA, 2007). Todavia, desconsiderando a controvérsia pertinente a 

unidade migratória, talvez a maior contribuição dessa corrente seja no sentido de assinalar a 

importância do contexto estrutural e de desenvolvimento econômico de uma região/país na 

determinação da direção regional e da intensidade da migração rural-urbana, sobretudo, nas 

fases de transição de uma economia rumo ao desenvolvimento.  

 Não há dúvidas de que a teoria neoclássica influenciou consideravelmente as teorias 

desenvolvidas posteriormente para tratar do fenômeno migratório. Todaro (1969) e Harris e 

Todaro (1970) elaboraram os primeiros modelos de abordagem explícita a migração rural-

urbana a partir de uma extensão do enfoque neoclássico com a introdução de imperfeições no 

mercado de trabalho urbano. A contribuição dos autores permitiu entender porque esse tipo de 

migração pode ser persistente mesmo com taxas de desemprego elevadas. A extensão feita 

por Cole e Sanders (1985), separando a economia urbana nos setores formal e informal, 

também foi importante para explicar a persistência da migração rural-urbana de trabalhadores 

menos qualificados em meio ao alto desemprego no setor formal.   

 O quarto enfoque destacado foi o da teoria do capital humano. A contribuição de tal 

corrente para as migrações foi considerável, pois redirecionou a atenção das pesquisas para as 

variáveis individuais de caráter microeconômico. A migração rural-urbana passou a ser vista 

como um investimento em capital humano que permite um fluxo de retornos, abrindo espaço 

para testes de hipóteses sobre a seletividade e heterogeneidade dos migrantes. O retorno 

econômico à migração, condicionado às habilidades individuais, tornou-se variável-chave 

para o entendimento dos movimentos populacionais. Viu-se também que a recente integração 

com os modelos de procura por trabalho propiciou maior refinamento e explicações para as 

causas da migração no contexto do desemprego.     

 Já a última abordagem reportada foi a da NEMT. Os modelos dessa corrente procuram 

aprimorar a análise da migração rural-urbana nos países em desenvolvimento ao considerar 

que a decisão migratória é tomada no contexto intra-domiciliar a partir de contratos implícitos 

entre os membros da família, aos quais buscam o benefício comum. Discutiu-se que a 

imperfeição dos mercados de crédito/seguros no meio rural e a posição relativa de cada 

indivíduo na distribuição de renda domiciliar (ou na distribuição de renda da comunidade 

rural) são fatores cruciais na determinação da migração. A migração rural-urbana é vista 

como resultado da necessidade de maximização da renda esperada do domicílio e/ou da 

minimização dos riscos associados à produção rural. O aumento da privação relativa de 

alguns membros do domicílio também pode levar a migração rural-urbana mesmo sem 

expectativas iniciais de retorno positivo. 
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 Enfim, dada a complexidade do fenômeno da migração rural-urbana, é pouco provável 

que alguma das visões destacadas nesse capítulo possa oferecer uma resposta completa sobre 

as causas e implicações desse tipo de rota migratória. Não obstante a NEMT atribuir um 

enfoque microeconômico e apurado à migração inter-setorial, o caráter não retrospectivo dos 

quesitos censitários no Brasil restringe a avaliação empírica das principais proposições dessa 

corrente mais atual. Todavia, nesse trabalho adota-se como marco teórico a abordagem do 

capital humano, conjugada à teoria da procura por emprego. Além de se apresentar como 

tendência contemporânea nas pesquisas sobre migrações nos últimos anos, tal enfoque é mais 

compatível com a tipologia dos questionários sobre migração aplicada nos Censos 

Demográficos do IBGE, permitindo, por sua vez, um controle refinado das variáveis 

individuais e uma avaliação empírica mais rigorosa da migração rural-urbana a partir dos 

instrumentos da microeconometria.  
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3. A MIGRAÇÃO RURAL-URBANA NO BRASIL: REGULARIDADES OBSERVADAS 
 

3.1. Introdução 
 

A migração rural-urbana é um fenômeno importante para o processo de urbanização 

das cidades. Ao longo da história, os fluxos migratórios acompanharam a estratégia de 

desenvolvimento capitalista em vários países. No auge do período da industrialização 

brasileira, estima-se que mais de 20 milhões de pessoas deixaram as zonas rurais em direção 

aos meios urbanos (SOMIK et al., 2006). Atualmente, nos países desenvolvidos, cerca de 

25% da população reside na zona rural, embora a maioria desse contingente não esteja 

diretamente associada às atividades agrícolas (CAMARANO e ABRAMOVAY, 1999). No 

Brasil, os dados mais recentes da PNAD de 2006 permitem estimar que 17% da população do 

país vive no meio rural, e que, dentre os empregados rurais, 72% trabalham no setor primário 

(IBGE, 2007).  

O critério de diferenciação entre o meio rural e o urbano não é consensual, ao 

contrário, em alguns países, segue definições geográficas e, em outros, é condicionado por 

aspectos administrativos. Na Indonésia, por exemplo, os critérios de tamanho das cidades e 

densidade demográfica têm relevância na definição do espaço “urbano” (CUNHA, 2005). Nos 

países europeus como França, Espanha, Portugal, Itália e Grécia, também é considerado o 

tamanho da população e a distância dos assentamentos rurais frente às metrópoles. 

(CAMARANO e ABRAMOVAY, 1999). Já no Brasil, a definição do “rural” e do “urbano” 

tem natureza estritamente político-administrativa, isto é, a dicotomia setorial é caracterizada a 

partir da interpretação gerada pelas legislações municipais. Os Censos do IBGE adotam como 

espaços “urbanos” aqueles domicílios localizados nas sedes municipais, distritais e/ou em 

áreas urbanas isoladas. Já os domicílios rurais são aqueles que se situam fora dos perímetros 

urbanos: aglomerados rurais, aglomerados com extensão urbana, povoados e núcleos. Veiga 

(2002) ressalta que esse critério tende a subestimar a população rural, pois existem sedes 

municipais e distritais de baixa população e que ainda são caracterizadas como urbanas. 

Vários autores ressaltam as dificuldades metodológicas geradas pela classificação do 

“rural” e do “urbano” no Brasil. Cunha (2005), por exemplo, apresenta uma excelente 

discussão e enfatiza a necessidade de se repensar tais critérios nos futuros recenseamentos. O 

autor ainda destaca o surgimento de novas relações econômicas, sociais e culturais entre o 

campo e as cidades, que foram impulsionadas pelas transformações econômicas recentes, 

mudanças nas preferências familiares e novas formas de uso da terra. Diante dessa nova 

configuração, o entendimento da dicotomia setorial segundo o critério político-administrativo 
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torna-se bastante fragilizado. Veiga (2002) propõe a adoção de metodologias alternativas para 

o Brasil, como a consideração do tamanho da população dos municípios, densidade 

demográfica e relações de trabalho/ocupação, que já são adotados em outros países.  

Todavia, cabe ressaltar aqui, que foge ao escopo da presente pesquisa querer avaliar o 

mérito das proposições anteriores quanto à distinção das populações rural e a urbana no 

Brasil. Ao contrário, doravante, segue-se a classificação condizente com as pesquisas 

censitárias no país, mesmo estando ciente de suas potenciais limitações, pois se entende que a 

adoção de outros critérios poderia gerar uma série de distorções nos resultados, uma vez que 

seriam incongruentes com a metodologia aplicada nos Censos feitos até então.   

A dinâmica da migração rural-urbana no Brasil não pode ser desvinculada de uma 

série de fatores que, por um lado, geram a expulsão do campo (push factors) e, por outro, a 

atração pelas cidades (pull factors). O crescimento do setor terciário nas cidades e da 

mecanização da agricultura nas áreas rurais são características mais recentes e que continuam 

a favorecer os movimentos populacionais para os centros urbanos. A concentração de bens e 

serviços públicos nas cidades acirra a diferença entre os setores, e também é um fator de 

atração. No entanto, o próprio aumento das migrações e o rápido adensamento populacional 

no meio urbano contribuíram, mediante a falta de planejamento público, para o acirramento 

da pobreza, desemprego, criminalidade e congestionamento no acesso aos serviços públicos, 

favorecendo a perda líquida de populações nas cidades
5
. Esse conjunto de fatores sugere que 

há uma diversidade de variáveis determinando a mobilidade setorial da populacional no país. 

Nesse capítulo, porém, são centrados esforços na descrição e análise dos padrões da 

migração rural-urbana para o caso brasileiro durante as últimas décadas. Inicialmente, 

apresenta-se um breve panorama dos diferenciais de urbanização entre o Brasil e os países 

mais populosos do mundo, assim como, entre as próprias macrorregiões brasileiras. Em 

seguida, a partir dos microdados dos Censos Demográficos de 1991 e 2000, buscar-se-á 

apreender as principais rotas regionais da migração rural-urbana no país. 

 

3.2. Diferenciais de Urbanização: o Brasil e a Experiência Internacional 
 

Nesta seção procura-se mostrar a importância da migração rural-urbana no contexto 

brasileiro, comparando as perspectivas de urbanização do país frente às projeções para o 

mundo e países mais populosos. Vale ressaltar que a comparação entre os níveis de 

                                                 
5
 Cabe ressaltar que fatores como pobreza, secas, disputa por terras e desemprego atuam na expulsão da 

população rural (êxodo), o que tende a aumentar o fluxo populacional destinado às cidades. Todavia, nesse 

estudo o interesse é investigar o comportamento dos indivíduos que realmente arbitraram. 
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urbanização entre os países/continentes deve ser vista com cautela, em função das diferentes 

metodologias adotadas na definição das populações rural e urbana.  

A Tabela 1, a seguir, registra a participação percentual da população rural na 

população total do Brasil e continentes para o período de 1950 a 2050. Os dados revelam que, 

entre 1950-1970, a América do Sul ainda concentrava maior população no meio rural quando 

comparada aos continentes mais desenvolvidos: América do Norte, Europa e Oceania. 

Durante o período o Brasil não foge à regra do primeiro continente, e em 1970, manteve 44% 

de sua população na zona rural, contra um patamar de 64% observado mundialmente.  

  

Tabela 1 : Participação e Projeção da População Rural  na População Total - %: Brasil e 
Continentes (1950-2050) 

 
Brasil 

América 

do Sul 

América 

Central 

América 

do Norte 
Ásia África Europa Oceania Mundo 

1950 63,8 57,3 60,8 36,1 83,2 85,5 48,8 38,0 70,9 

1955 59,5 53,2 57,2 33,0 81,8 83,6 46,0 35,7 69,1 

1960 55,1 49,0 53,6 30,1 80,2 81,3 43,1 33,4 67,1 

1965 49,7 44,6 49,9 28,0 78,5 78,7 40,0 31,2 65,3 

1970 44,2 40,3 46,2 26,2 77,3 76,4 37,2 29,2 64,0 

1975 38,3 35,9 42,8 26,2 76,0 74,3 34,3 28,5 62,7 

1980 32,6 31,7 39,7 26,1 73,7 72,1 32,0 28,7 60,9 

1985 28,7 28,4 37,3 25,3 71,0 70,1 30,6 29,3 59,1 

1990 25,2 25,5 35,0 24,6 68,1 68,0 29,5 29,4 57,0 

1995 22,2 23,1 32,9 22,7 65,6 65,9 29,0 29,5 55,3 

2000 18,8 20,5 31,3 20,9 62,9 64,1 28,6 29,6 53,4 

2005 15,8 18,2 29,8 19,3 60,3 62,1 28,1 29,5 51,4 

2010 13,5 16,3 28,3 17,9 57,5 60,1 27,4 29,4 49,4 

2015 11,8 14,8 26,8 16,6 54,7 57,8 26,5 29,1 47,3 

2020 10,5 13,6 25,3 15,4 51,9 55,4 25,2 28,6 45,1 

2025 9,6 12,6 23,8 14,3 48,9 52,8 23,8 28,1 42,8 

2030 8,9 11,7 22,3 13,3 45,9 50,0 22,2 27,4 40,3 

2035 8,2 10,9 20,8 12,4 42,8 47,1 20,5 26,6 37,8 

2040 7,6 10,0 19,4 11,5 39,7 44,1 19,0 25,7 35,3 

2045 7,0 9,3 18,0 10,6 36,7 41,2 17,5 24,7 32,8 

2050 6,4 8,6 16,7 9,8 33,8 38,2 16,2 23,6 30,4 

Fonte: Organização das Nações Unidas.  

 
 Já a partir anos 90 o Brasil e a América do Sul passaram a deter um percentual de 

moradores rurais mais próximo aos verificados para América do Norte, Europa e Oceania, 

embora os continentes, asiático e africano, ainda apresentassem mais da metade de suas 

populações no meio rural. É consensual entre os estudiosos da área que a velocidade da 

urbanização e, portanto, da migração rural-urbana está associada ao processo de 

desenvolvimento econômico dos países. No Brasil, estima-se que as maiores perdas de 

contingentes rurais em direção às cidades ocorreram a partir chamado milagre econômico 

(MARTINE e CAMARGO, 1984; SOMIK et al., 2006). 
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Todavia, os dados da ONU na Tabela 1 ainda revelam as projeções de retenção da 

população rural para os próximos cinqüenta anos do atual milênio. As estimativas favorecem 

claramente o aumento das migrações de rota rural-urbana no Brasil. Se no ano 2000 o país 

registrou 19% de sua população vivendo no meio rural, espera-se que em 2025 e 2050, esse 

patamar alcance, respectivamente, a casa dos 10% e 6%. Não obstante, a ONU projeta que até 

2050, cerca de 70% da população mundial esteja vivendo nas cidades, enquanto os 

percentuais de adensamento da população rural estimados para o Brasil ainda estão aquém 

daqueles calculados para os continentes e apenas se aproximam das projeções para a América 

do Norte.  

 Caberia, portanto, observar melhor a dinâmica de esvaziamento da população do meio 

rural comparando o caso brasileiro ao observado para os países mais populosos do mundo. A 

Figura 1 apresenta a evolução observada e esperada para a participação da população rural na 

população total dos países selecionados, isto é, para a China, Índia, Estados Unidos, Indonésia 

e Brasil, respectivamente, os mais populosos. 

   
Figura 1 : Participação e Projeção da População Rural  na População Total - %:  
Países mais Populosos do Mundo (1950-2050) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Organização das Nações Unidas.  
 

 Em conformidade com a projeção geral da ONU, as trajetórias de retenção 

populacional na zona rural apresentam tendência de queda no longo prazo para todos os 

países selecionados. Entretanto, a trajetória estimada para o Brasil é bastante peculiar frente às 
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calculadas para os demais países. Estima-se que para 2050, China deve terminar com 27% da 

sua população residindo no meio rural, ao passo que a Índia e Indonésia ficariam, 

respectivamente, com 45% e 20%. 

Esses países asiáticos geralmente possuem barreiras políticas à migração e/ou 

registram um histórico de baixa mobilidade populacional. Na China, por exemplo, desde a 

década de 50 foi implantando o sistema de registro de domicilio, no qual o potencial migrante 

rural-urbano precisa de autorização na região de origem e de destino para efetuar a migração. 

A ausência desse passaporte dificulta a compra de alimentos e o acesso ao emprego na região 

de destino, o que o constituiu como maior entrave a migração rural-urbana até a década de 90. 

Não obstante, após as reformas econômicas da década de 70 e transição da economia chinesa 

para um sistema de mercado, verificou-se que a mobilidade entre os setores aumentou 

consideravelmente, apresentando tendências de persistência (LIANG, 2001; MENG, 2001). A 

Índia e Indonésia, apesar de não impor restrições legais à migração, apresentaram taxas de 

mobilidade populacional baixas, quando comparadas às observadas para outros países em 

desenvolvimento. Srivastava e Sasikumar (2003) apontam que o desenvolvimento irregular na 

Índia tem sido responsável pelo aumento da migração sazonal e de curta distância. Já Butzer 

et al. (2003) estudaram a migração inter-setorial na Indonésia e concluíram que a baixa 

mobilidade populacional é responsável por boa parte da persistência nas disparidades de renda 

entre as regiões do país.  

 Nos Estados Unidos e Brasil, terceiro e quinto países mais populosos, onde a migração 

interna é historicamente mais intensa e não enfrenta entraves legais, a ONU projeta uma 

diminuição considerável nas taxas de fixação da população na zona rural. Diferentemente dos 

demais países, os primeiros, já a partir de 2010, passam a ter menos de 20% de suas 

populações residindo no espaço rural, e em 2050, menos de 10%. Observando as trajetórias, 

ainda se percebe uma transposição entre as taxas de retenção da população rural das nações 

em foco. Como o processo de urbanização e de desenvolvimento econômico no Brasil se deu 

de forma atrasada quando comparados ao caso americano, vê-se que apenas a partir da década 

de 90 é que o Brasil alcança um indicador equivalente ao dos Estados Unidos, chegando a 

registrar projeções de taxas de participação da população rural relativamente menores.   

 Em geral, diante do panorama projetado pela ONU, o Brasil desponta uma alta 

perspectiva de esvaziamento da população rural e de concentração de contingentes no meio 

urbano. Nesse contexto, a migração rural-urbana ganha relevância e o entendimento de suas 

motivações e condicionantes são peças-chave para a formulação de políticas públicas. 
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3.3. Diferenciais Regionais de Urbanização no Brasil 
 

Na presente seção será apresentado um quadro da distribuição populacional entre os 

setores rural e urbano do Brasil durante os últimos 50 anos. O intuito principal é destacar a 

forte concentração relativa da população rural no Nordeste ao longo do processo de 

urbanização do país e suas potenciais implicações para a migração rural-urbana nos próximas 

décadas. 

As informações apresentadas na Tabela 2 permitem perceber que, a despeito da maior 

participação da população urbana em todas as regiões do país, há, ainda, importantes 

diferenças regionais quanto ao grau de urbanização. 

 

Tabela 2: Participação da população rural por macrorregiões - % (1940-2000) 
ano NE Brasil NO SE SUL CO 

1940 76,6 68,8 72,3 60,6 72,3 78,5 
1950 73,6 63,8 68,5 52,5 70,5 75,6 
1960 66,1 55,3 62,6 43,0 62,9 65,8 
1970 58,2 44,1 57,4 27,3 55,7 49,3 
1980 49,5 32,4 49,7 17,2 37,6 29,2 
1991 39,4 24,4 41,0 12,0 25,9 18,7 
1996 34,8 21,6 37,6 10,7 22,8 15,6 
2000 30,9 18,8 30,1 9,5 19,1 13,3 

Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do IBGE. 
 

Observa-se, imediatamente, que a participação da população rural vem diminuindo ao 

longo das décadas em todas as regiões brasileiras. No entanto, essa redução ocorre com menor 

velocidade nas regiões mais pobres: Nordeste e Norte. Ao se comparar o Nordeste com o eixo 

Sudeste, Sul e Centro-Oeste, vê-se que, a partir da década de setenta, as últimas regiões 

perderam percentuais consideráveis de suas populações residentes no meio rural, enquanto o 

Nordeste registrou uma participação da população rural acima de 30%, superior à observada 

em todo o país. 

A Figura 2, a seguir, apresenta a evolução das participações das populações rural e 

urbana no Nordeste e no Brasil, permitindo evidenciar mais claramente as distintas trajetórias 

da região e do país. 

Percebe-se que, enquanto no Brasil já em meados dos anos 60 do século passado a 

população era predominantemente urbana, para o Nordeste, tal predomínio só ocorre no final 

dos anos 70 e início dos anos 80 do referido século. Essa característica indica que a região 

Nordeste sofreu um processo de urbanização relativamente atrasado e que existem fatores que 

favorecem a retenção de considerável parte de sua população nas zonas rurais.  
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Figura 2: Participação das populações rural e urbana na população total - %: 
Nordeste e Brasil (1940-2000) 

 

Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do IBGE. 
 

Embora a região Norte apresente forte concentração da população em áreas rurais, o 

Nordeste possui uma população rural muito superior, o que torna questão da emigração rural 

ainda mais relevante para a última região. Os dados do Censo 2000 permitem constatar que a 

região Norte possuía cerca de 2,6 milhões de pessoas residindo no meio rural, enquanto o 

Nordeste registrou uma população quatro vezes maior, isto é, uma cifra ligeiramente superior 

a 11,8 milhões de habitantes rurais. Tal fato também é sugerido a partir da observação das 

evidências apresentadas na Figura 3 a seguir, que retrata a distribuição da população rural 

brasileira entre macrorregiões no período de 1940 a 2000. 

Os dados sugerem a sobre-representação do Nordeste na distribuição da população 

rural no Brasil em todo o período. Em 2000, por exemplo, enquanto a região continha cerca 

de 28% da população nacional, apresentava, por outro lado, aproximadamente 46% da 

população rural do país, um percentual mais elevado que aquele de 1940 (39%).  A partir da 

década de oitenta percebe-se o aumento relativo do peso da população rural do Nordeste no 

total, ao passo que as regiões do eixo centro-sul reduzem seu percentual na distribuição. Tal 

fato, é importante ressaltar, decorre da menor velocidade de urbanização da região, dadas as 

trajetórias de participação das populações rural e urbana já observadas na figura anterior. 
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Figura 3: Distribuição da população rural do Brasil entre suas macrorregiões  (1940-
2000) - % 

 
Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do IBGE. 

 

Quando se observa a distribuição das pessoas que vivem no meio rural e nunca 

registraram histórico de migração setorial/regional, nota-se a importância da região Nordeste 

na retenção de não-migrantes rurais. Nesse sentido, a Figura 4, na próxima página,  apresenta 

a distribuição dos não-migrantes da zona rural por macrorregiões e segundo os Censos de 

1991 e 2000.  

Os dados revelam que, independente do período observado, o Nordeste retém mais da 

metade da população rural e não-migrante do país, seguida pelas regiões Sudeste, com cerca 

de 20% e Sul com aproximadamente 14%. A região Centro-Oeste, por sua vez, é a que tem o 

menor percentual de não-migrantes (cerca de 3%). Em números absolutos, os dados dos 

Censos permitem verificar que o Nordeste registrou em 1991 mais de 13 milhões de não-

migrantes rurais e em 2000 mais de 11 milhões, contingentes equivalentes a 31% e 25% da 

população total da região nos respectivos períodos.   

Essas evidências permitem questionar: por que o Nordeste possui a maior parte dos 

não-migrantes do meio rural no Brasil? O melhor entendimento dessa questão, contudo, pode 

ser fornecido a partir da investigação e comparação do perfil do não-migrante rural 

(características pessoais, de ocupação e rendimento) segundo as macrorregiões, tema que será 

abordado no próximo capítulo.  
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Figura 4: Brasil-Distribuição dos não-migrantes (meio rural) por macrorregiões - % 

 
 

Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados dos Censos de 1991 e 2000. 

Nota: Resultados expandidos para a população.  
 

 Por fim, a Figura 5, a seguir, apresenta indicadores de produtividade do trabalho na 

agropecuária brasileira por macrorregiões durante as duas últimas décadas. Tomando por 

indicador de produtividade a razão entre o valor adicionado a produção e o número de 

trabalhadores ocupados (Figura 5a), nota-se que a região Nordeste registra os piores níveis de 

produtividade durante todo o período em foco. As disparidades são acirradas quando se 

comparam as regiões mais pobres (Norte e Nordeste) com as regiões mais desenvolvidas 

(Sudeste, Sul e Centro-Oeste). Em 1995, por exemplo, o valor adicionado por trabalhador nas 

atividades agropecuárias do Sudeste foi mais que o dobro da verificada no Nordeste. No 

mesmo ano, as regiões Centro-Oeste e Sul registram respectivamente, R$ 7,4 e R$ 6,2 de 

valor adicionado por trabalhador, contra R$ 1,8 no Nordeste e R$ 3,6 no Norte.  

Observando agora as despesas de salário por trabalhador na agropecuária (Figura 5b) 

percebe-se, em geral, a mesma tendência do indicador anterior, ou seja, as regiões Sudeste, 

Centro-Oeste e Sul continuam apresentando as maiores produtividades. Todavia, esse último 

indicador aponta uma pequena diferença entre a produtividade do trabalho no Nordeste e 

Norte, favorecendo as atividades agropecuárias da primeira região. 
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Figura 5: Brasil – Produtividade do Trabalho na Agropecuária 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do IBGE. 

Nota: Valores em R$ de 2000 corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 
 

  Enfim, as evidências são claras ao detectar a baixa produtividade do trabalho nas 

atividades agropecuárias do Nordeste. Assim, ao conjugar esses indicadores de produtividade 

por regiões às conhecidas disparidades entre os meios rural e urbano, sobretudo em termos de 

infra-estrutura, acesso aos bens públicos, amenidades e rendimentos no setor secundário e 

terciário, tem-se um ambiente potencialmente propício ao estimulo da migração rural-urbana 

nas próximas décadas, principalmente daquela proveniente da região Nordeste. 

 

3.4. As Rotas Regionais da Migração Inter-Setorial no Brasil 
 

Nesta seção, o foco é direcionado para a identificação das principais rotas regionais da 

migração setorial no Brasil, especialmente aquelas observadas para a migração rural-urbana. 

Assim, procura-se investigar qual a intensidade, direção e distribuição da migração inter-

setorial no país e como esses movimentos populacionais se comportaram nas duas últimas 

décadas. 

Os Censos Demográficos de 1991 e 2000 reportam a localização anterior do migrante 

por data fixa prévia e contempla as esferas inter-municipais e rural-urbana. Assim, devido aos 

quesitos dos Censos tornar-se-á possível apenas a identificação de fluxos migratórios de curto 
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prazo entre os períodos de 1986-1991 e 1995-2000. Aqui o migrante será definido como o 

indivíduo que, há cinco anos da data da pesquisa, encontrava-se residindo em outro setor 

domiciliar (município) distinto do qual declarou na data do recenseamento.  

A Tabela 3 exibe dados acerca da distribuição da migração inter-setorial por 

macrorregiões de destino e durante o período de 1986-1991. Em primeiro lugar, é possível 

constatar que, durante o referido período, as migrações entre as cidades representaram mais da 

metade dos movimentos entre os setores na maioria das regiões brasileiras. Com exceção da 

região Norte, a rota de migração rural-urbana aparece como o segundo circuito migratório nas 

demais regiões.  

 

Tabela 3: Distribuição da migração inter-setorial por regiões de destino (1986-1991) -% 
 NO NE SE SUL CO TOTAL 

urbano-urbano 47,8 51,9 70,3 60,1 62,4 61,6 
urbano-rural 16,6 11,0 6,0 6,8 9,9 8,6 
rural-urbano 15,5 21,0 17,0 19,8 16,0 18,2 
rural-rural 20,0 16,1 6,7 13,3 11,7 11,7 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 1991. 

Notas: Resultados expandidos para a população. Inclui apenas brasileiros natos. 
 

Comparando as macrorregiões, vê-se que as migrações de rota rural-urbana foram 

mais representativas no Nordeste (21%) e no Sul (20%). Por outro lado, a região Norte 

recebeu um fluxo considerável de migração rural-rural, isto é, 20% do total das migrações 

inter-setoriais direcionadas a região. Já para o Brasil, os dados revelam que ao longo de 1986-

1991 as migrações de trajeto rural-urbano detiveram a segunda posição entre os movimentos 

setoriais, apenas perdendo para as migrações de origem e destino urbano.  

 Na Tabela 4, são registrados os números mais recentes sobre a distribuição das 

migrações inter-setoriais por regiões de destino no país.  
 

 

Tabela 4: Distribuição da migração inter-setorial por regiões de destino (1995-2000) -% 
 NO NE SE SUL CO TOTAL 

urbano-urbano 59,3 61,4 77,9 69,4 70,7 70,3 
urbano-rural 13,6 11,6 6,3 8,0 9,7 8,8 
rural-urbano 15,4 16,1 11,3 14,2 12,1 13,3 
rural-rural 11,8 11,0 4,5 8,5 7,4 7,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Notas: Resultados expandidos para a população. Inclui apenas brasileiros natos. 

  

Confrontando esses resultados com aqueles registrados para a década anterior, 

percebe-se que no período de 1995-2000 houve uma maior participação da migração urbana-

urbana nos estoques migratórios recebidos por cada macrorregião. Esse tipo de migração 
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manteve-se como o predominante em todas as regiões. Por outro lado, a migração rural-

urbana perdeu participação nas migrações inter-setoriais, exceto na região Norte, onde essa 

rota passou a ser a segunda mais representativa. 

A despeito das evidências anteriores, cabe notar que a migração rural-urbana manteve 

certa regularidade durante os dois períodos, permanecendo como a segunda principal rota 

migratória entre setores no país. O crescimento da migração urbana-urbana no Brasil é uma 

evidência já destacada em alguns estudos recentes. Golgher e Marques (2006), apesar de não 

comparar a distribuição das migrações por períodos, apresentam resultados semelhantes aos 

obtidos aqui segundo o Censo de 2000. Por outro lado, Justo (2006) faz uma análise das 

migrações de rota rural-urbana e urbana-urbana no país a partir dos Censos de 1980, 1991 e 

2000. Seus resultados mostram que houve um crescimento significativo das migrações entre 

as cidades, ou seja, na década de 80 esse tipo de migração representava 60% dos movimentos 

populacionais entre os setores, ao passo que na década de 90 o autor estima um percentual de 

80%
6
. 

 Com o intuito de investigar a intensidade e distribuição da migração rural-urbana entre 

as macrorregiões brasileiras, a Tabela 5, na próxima página, apresenta informações a respeito 

das rotas regionais desses contingentes para o período de 1986-1991. Os dados mostram que 

no período em foco 2,6 milhões de indivíduos migraram do meio rural para a zona urbana no 

país, ou o equivalente a 8,6% da população rural brasileira no ano de 1986. Desse total de 

migrantes, 41% ou pouco mais de 1 milhão de indivíduos tiveram origem na região Nordeste, 

seguido de 23% (mais de 600 mil migrantes) proveniente do Sudeste e 21% (mais de 500 mil) 

do Sul.  

Observando a diagonal principal da tabela em análise, percebe-se a maior 

representatividade das rotas intra-regionais. Esse tipo de trajeto interno a cada região 

respondeu por 76% da migração rural-urbana no país durante o período em análise. Na região 

Sudeste, 93% dos migrantes de rota rural-urbana que tiveram origem na própria região 

também terminou por residir no meio urbano da mesma. Já no Sul esse percentual foi de 82%, 

seguido pelo Centro-Oeste com 75%, Norte com 74% e Nordeste com 65%. Nesse sentido, foi 

o Nordeste que emitiu o maior contingente de origem rural para as outras regiões, sobretudo 

para o Sudeste, isto é, o correspondente a 28% das migrações provenientes da primeira região 

(mais de 300 mil pessoas) e a 30% do total da migração rural-urbana para a segunda região. 

                                                 
6
 Cabe ressaltar que para evitar problemas computacionais, Justo (2006) usou amostras aleatórias 

correspondentes a 20% dos microdados censitários. Já na presente pesquisa, foi utilizada toda a amostra dos 

microdados dos Censos de 1991 e 2000. 
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Tais resultados corroboram os encontrados por Camarano e Abramovay (1999), que mostram 

a região Nordeste como a principal emissora de contingentes rurais para outras regiões do 

Brasil. 

 

Tabela 5: Migração rural-urbana segundo a macrorregião de origem e por macrorregião 
de destino (1986-1991) 
Origem\Destino NO NE SE SUL CO TOTAL 
NO 

      
(1) 136.971 10.399 14.931 5.469 17.903 185.672 
(2) 73,8 5,6 8,0 3,0 9,6 100,0 
(3) 76,3 1,4 1,5 1,1 7,4 7,0 
NE 

      
(1) 28.394 702.157 303.869 4.066 48.676 1.087.161 
(2) 2,6 64,6 28,0 0,4 4,5 100,0 
(3) 15,8 96,9 30,4 0,8 20,1 41,2 
SE 

      
(1) 4.231 8.409 576.713 9.726 17.791 616.870 
(2) 0,7 1,4 93,5 1,6 2,9 100,0 
(3) 2,4 1,2 57,7 2,0 7,4 23,4 
SUL 

      
(1) 4.348 852 78.220 454.373 18.722 556.516 
(2) 0,8 0,2 14,1 81,7 3,4 100,0 
(3) 2,4 0,1 7,8 92,6 7,7 21,1 
CO 

      
(1) 5.305 2.522 24.552 14.077 137.447 183.902 
(2) 2,9 1,4 13,4 7,7 74,7 100,0 
(3) 3,0 0,4 2,5 2,9 56,8 7,0 
BR 

      
(1) 379 301 1.606 2.883 1.287 6.456 
(2) 5,9 4,7 24,9 44,7 19,9 100,0 
(3) 0,2 0,0 0,2 0,6 0,5 0,2 
TOTAL 

      
(1) 179.629 724.639 999.892 490.594 241.824 2.636.579 
(2) 6,8 27,5 37,9 18,6 9,2 100,0 
(3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 1991. 

Notas: (1) estoque de migrantes. (2) participação percentual dos migrantes no estoque total da macrorregião de 

origem. (3) participação percentual dos migrantes no estoque total da macrorregião de residência. Resultados 

expandidos para a população. Inclui apenas brasileiros natos. BR - Brasil sem especificação. 
  

 De fato, quando se toma apenas as rotas inter-regionais da migração rural-urbana, vê-

se que no período de 1986-1991 foi o Sudeste que mais recebeu indivíduos provenientes do 

meio rural das demais regiões do país. Isso fica mais claro a partir das informações presentes 

na Tabela 6 a seguir. 

Os dados mostram que no período em destaque 79% da migração rural-urbana oriunda 

do Nordeste para outras regiões terminou no meio urbano do Sudeste. Daqueles que saíram do 

meio rural do Sul em direção as demais regiões, 77% residiam no meio urbano do Sudeste em 

1991. Em geral, o Sudeste absorveu 68% das migrações rural-urbana com trajeto inter-

regional, se caracterizando como a mais importante região de destino. Por outro lado, dos 
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migrantes provenientes da região Norte, 37% foram para a zona urbana do Centro-Oeste e 

31% para o Sudeste urbano. Quando se observa a região Sudeste como ponto de partida, nota-

se que o principal destino dos migrantes foi o Centro-Oeste (44%), seguido do Sul (24%). A 

migração rural-urbana do Centro-Oeste para o Sudeste e Sul também é expressiva, ou seja, 

responde por 53% e 30% dos emigrantes rurais, respectivamente.  

 

Tabela 6: Distribuição da migração rural-urbana segundo as rotas inter-regionais (1986-
1991) - % 
Origem\Destino NO NE SE SUL CO TOTAL 

NO - 21,4 30,7 11,2 36,8 100,0 
NE 7,4 - 78,9 1,1 12,6 100,0 
SE 10,5 20,9 - 24,2 44,3 100,0 
SUL 4,3 0,8 76,6 - 18,3 100,0 
CO 11,4 5,4 52,9 30,3 - 100,0 
TOTAL 6,8 3,6 67,7 5,4 16,6 100,0 
Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 1991. 

Notas: Resultados expandidos para a população. Inclui apenas brasileiros natos.  
 

 A Tabela 7, na próxima página, apresenta dados sobre as rotas regionais durante o 

qüinqüênio 1995-2000. Em relação ao período de 1986-1991, percebe-se que houve um 

pequeno arrefecimento da migração rural-urbana, isto é, cerca de 2,03 milhões de pessoas 

migraram do meio rural para o urbano no país, cifra que representa, segundo os dados do 

Censo 2000, 77% do fluxo registrado para o primeiro período e 7,4% da população rural em 

1995. 

A despeito da menor intensidade migratória no período, observando a diagonal 

principal da tabela em análise, percebe-se que migração intra-regional continua a representar 

o principal trajeto regional da migração rural-urbana no Brasil, respondendo por 79% desse 

tipo de mobilidade populacional. O maior volume dessas migração ocorreu nas regiões 

Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste, as quais movimentaram, respectivamente, 526.570, 

447.176 e 335.126 mil pessoas, ou o equivalente a 65%, 91% e 89% do fluxo de migrantes 

emitido por cada região.   

Outra regularidade observada qüinqüênio em foco é a posição do Nordeste como 

principal região emissora de migrantes de rota rural-urbana, a qual gerou mais de 800 mil 

migrantes ou 40% do fluxo registrado no país. Em seguida, aparecem as regiões Sudeste e 

Sul, que emitiram, respectivamente, 24% e 19% dos migrantes. Todavia, a região Norte 

aumentou sua participação no fornecimento de migrantes em relação ao período anterior, ou 

seja, entre 1995-2000 passou a responder por 10% desse contingente, ao passo que no 

qüinqüênio 1986-1991 registrou uma participação de apenas 7%, juntamente com a região 

Centro-Oeste (vide Tabela 5). 
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Tabela 7: Migração rural-urbana segundo a macrorregião de origem e por macrorregião 
de destino (1995-2000) 
Origem\Destino NO NE SE SUL CO TOTAL 

NO 
      

(1) 167.985 8.354 8.346 2.320 15.149 202.154 
(2) 83,1 4,1 4,1 1,2 7,5 100,0 
(3) 80,1 1,5 1,2 0,7 7,6 10,0 
NE 

      
(1) 28.404 526.570 198.527 3.806 48.548 805.855 
(2) 3,5 65,3 24,6 0,5 6,0 100,0 
(3) 13,5 94,5 28,2 1,1 24,2 39,7 
SE 

      
(1) 4.485 13.152 447.176 10.160 12.445 487.417 
(2) 0,9 2,7 91,7 2,1 2,6 100,0 
(3) 2,1 2,4 63,5 2,8 6,2 24,0 
SUL 

      
(1) 2.397 2.104 28.685 335.126 9.059 377.372 
(2) 0,6 0,6 7,6 88,8 2,4 100,0 
(3) 1,1 0,4 4,1 93,4 4,5 18,6 
CO 

      
(1) 5.074 3.881 15.962 6.327 113.534 144.778 
(2) 3,5 2,7 11,0 4,4 78,4 100,0 
(3) 2,4 0,7 2,3 1,8 56,6 7,1 
BR 

      
(1) 1.369 3.081 5.823 938 1.922 13.133 
(2) 10,4 23,5 44,3 7,1 14,6 100,0 
(3) 0,7 0,6 0,8 0,3 1,0 0,7 
TOTAL 

      
(1) 209.714 557.141 704.520 358.678 200.657 2.030.709 
(2) 10,3 27,4 34,7 17,7 9,9 100,0 
(3) 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Notas: (1) estoque de migrantes. (2) participação percentual dos migrantes no estoque total da macrorregião de 

origem. (3) participação percentual dos migrantes no estoque total da macrorregião de residência. Resultados 

expandidos para a população. Inclui apenas brasileiros natos. BR - Brasil sem especificação. 
 

 Ao focar apenas o trajeto inter-regional do migrante rural-urbano, conforme mostram 

os dados da Tabela 8 abaixo, constata-se que, as regiões Sudeste e Centro-Oeste, continuam a 

absorver os maiores contingentes desse tipo de migração, isto é, respectivamente, 59% e 20% 

dos migrantes inter-regionais. 

 

Tabela 8: Distribuição da migração rural-urbana segundo as rotas inter-regionais (1995-
2000) -% 
Origem\Destino NO NE SE SUL CO TOTAL 

NO - 24,5 24,4 6,8 44,3 100,0 
NE 10,2 - 71,1 1,4 17,4 100,0 
SE 11,1 32,7 - 25,3 30,9 100,0 
SUL 5,7 5,0 67,9 - 21,4 100,0 
CO 16,2 12,4 51,1 20,3 - 100,0 
TOTAL 9,5 6,4 58,9 5,3 19,9 100,0 
Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Notas: Resultados expandidos para a população. Inclui apenas brasileiros natos.  
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Conforme já registrado para o período anterior, do total de migrantes emitidos pela 

região Norte para as demais regiões entre 1995-2000, 44% passou a residir no meio urbano do 

Brasil. Ainda comparando os dois períodos, verifica-se na Tabela 8 um aumento relativo da 

migração no sentido SE-NE, que passou de 21% dos migrantes oriundos da primeira região 

entre 1986-1991, para 33% durante a década de 90. Tal evidência pode está associada, em 

parte, ao aumento da circularidade e da migração de retorno observada nos anos mais recentes 

(CUNHA, 2002; SIQUEIRA, 2006). 

A Tabela 9 mostra as rotas da migração rural-urbana de acordo com a região de 

origem e tipo de cidade de destino durante os qüinqüênios de 1986-1991 e 1995-2000. Para 

manter a compatibilidade entre as metodologias aplicadas nos Censos, consideraram-se 

apenas as nove metrópoles tradicionais: Belém, Fortaleza, Recife, Salvador, Belo Horizonte, 

Rio de Janeiro, São Paulo, Curitiba e Porto Alegre. Todas as demais áreas urbanas dos 

municípios que não integram o conjunto anterior foram classificadas como cidades
7
.  

 

Tabela 9: Migração rural-urbana segundo a macrorregião de origem e por tipo de cidade 
de destino – 1986/1991 e 1995/2000 
 1986-1991 1995-2000 

Origem\Destino Cidades Metrópoles Total Cidades Metrópoles Total 

NO 
      

(1) 155.360 30.312 185.672 168.373 33.782 202.154 
(2) 83,7 16,4 100,0 83,3 16,7 100 
NE 

      
(1) 691.637 395.523 1.087.161 599.115 206.741 805.855 
(2) 63,6 36,4 100,0 74,4 25,8 100 
SE 

      
(1) 457.923 158.948 616.870 376.124 111.293 487.417 
(2) 74,2 25,8 100,0 77,2 23,0 100 
SUL 

      
(1) 421.289 135.226 556.516 307.787 69.585 377.372 
(2) 75,7 24,3 100,0 81,6 18,5 100 
CO 

      
(1) 176.232 7.670 183.902 140.784 3.995 144.778 
(2) 95,8 4,3 100,0 97,2 2,7 100 
BR 

      
(1) 5.107 1.351 6.456 8.896 4.237 13.133 
(2) 79,1 20,8 100,0 67,7 32,1 100 
TOTAL 

      
(1) 1.907.547 729.033 2.636.579 1.601.078 429.631 2.030.709 
(2) 72,4 27,5 100,0 78,8 21,2 100 
Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 1991 e 2000. 

Notas: (1) estoque de migrantes. (2) participação percentual dos migrantes no estoque total da macrorregião de 

origem. Resultados expandidos para a população. Inclui apenas brasileiros natos. BR - Brasil sem especificação.  

 

                                                 
7
 Esse critério, por um lado, tende a facilitar a comparação dos dados entre os dois períodos, por outro, pode 

subestimar os fluxos migratórios para as regiões metropolitanas, uma vez que no Censo de 2000 o IBGE 

considera outras metrópoles além das tradicionais. 
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Os dados revelam que, em ambos os períodos, a migração rural-urbana foi direcionada 

às cidades de pequeno e médio porte
8
. Note-se que no período de 1995-2000 o percentual de 

migrantes dirigido aos centros urbanos não-metropolitanos sofreu um aumento considerável, 

passando de 72% entre 1986-1991 para 79% entre 1995-2000. Ainda é possível observar que 

a maior mudança nessa distribuição ocorreu para os migrantes provenientes da região 

Nordeste. Tal fato é consoante com as evidências encontradas por Andrade et al. (2000), que 

enfatizam o crescimento das migrações para as cidades médias do Brasil durante o período de 

1980/1996. 

Quando se observam as migrações de trajeto rural-urbano dirigidas apenas às nove 

metrópoles, vê-se que, entre 1986-1991, foi a região Nordeste que mais emitiu contingentes 

direcionados a essas áreas (37%). Todavia, no qüinqüênio 1995-2000 percebe-se que a última 

região perdeu esse posto para o Norte, que passou a responder por 32% das migrações. 

Portanto, as evidências sugerem que o emigrante rural do Nordeste procura cada vez mais as 

cidades médias ao invés dos centros metropolitanos. 

Outra característica que pode ser observada na Tabela 9 é a baixa participação do 

Centro-Oeste no fornecimento de emigrantes rurais para as regiões metropolitanas do país. Os 

dados mostram que, entre 1986-1991, apenas 4% do total de migrantes dirigidos a esses 

grandes centros foi proveniente da primeira macrorregião, ao passo que, entre 1995-2000, tal 

percentual passou para 3%. Essa peculiaridade do Centro-Oeste permite afirmar que os 

migrantes de rota rural-urbana oriundos dessa região têm como destino típico as pequenas e 

médias cidades, fato que manteve regularidade durante as duas últimas décadas. 

As trajetórias interestaduais dos migrantes do tipo rural-urbano não parecem se 

distinguir daquelas registradas em outros estudos para as migrações no Brasil. De acordo com 

a Figura 6, a seguir, entre o qüinqüênio 1986-1991, a taxa líquida da migração rural-urbana 

(TLM) foi negativa principalmente para os estados nordestinos (regiões de cor mais clara) e 

positiva para a maioria dos estados do Sudeste, Norte e Sul (regiões de cor mais escura)
9
. 

Os estados de Rondônia, Paraná, Paraíba, Pernambuco, Ceará, Bahia e Alagoas 

registraram as taxas líquidas de migração mais negativas, todas inferiores a -3%, com 

destaque para as três primeiras federações, que revelaram taxas de -9%, -8% e -5%, 

respectivamente. Assim, durante o período em foco esses estados mais expulsaram que 

atraíram migrantes rural-urbano. 

                                                 
8
 Nas Tabelas A.1 e A.2, em apêndice, encontram-se os resultados agrupados por regiões metropolitanas.  

9
 A TLM é a razão entre o saldo migratório (diferença entre a entrada e a saída de migrantes rural-urbano) e a 

população rural residente há cinco anos da data de referência (população com mais de 5 anos de idade). 
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Figura 6: Brasil-Taxa líquida da migração rural-urbana por estados (1986-1991)-% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com uso dos dados do Censo de 1991. 

Nota: Resultados expandidos para a população. 

  

 Os principais pólos de atração dos migrantes no período foram: Distrito Federal, São 

Paulo, Amapá, Rio de Janeiro, Goiás e Roraima, todos com TLM positivas e superiores a 5%. 

Com exceção do Distrito Federal, Amapá e Roraima, que possuem baixo contingente rural, e 

por isso apresentaram elevadas TLM, pode-se dizer que os estados mais ricos do país (São 

Paulo e Rio de Janeiro) foram os que mais atraíram os migrantes de trajeto rural-urbano.    

 Na Figura 7, a seguir, são apresentadas as TLM para os estados brasileiros durante o 

qüinqüênio 1995-2000. Ao confrontar essas evidências com as obtidas para o período 

anterior, notam-se regularidades quanto aos estados emissores e absorventes de migrantes. 

Os migrantes rural-urbano continuam, em sua maioria, originários dos estados 

nordestinos, destacando-se Paraíba, Alagoas, Bahia e Pernambuco, todos com TLM negativas 

e menores que -2,5%. O Paraná também se revelou como único emissor líquido de migrantes 

na região Sul, com TML de -3,2%. Na região Centro-Oeste, essa última característica é 

atribuída ao Mato Grosso do Sul, que registrou TLM de -2,5%. No Sudeste, apenas Minas 

Gerais apresentou TLM negativa (-1,3%). Já no Norte, os principais estados geradores de 
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migrantes do tipo rural-urbano foram Pará e Rondônia, com TLM de -1,6% e -0,8%, 

respectivamente. 

 

Figura 7: Brasil-Taxa líquida da migração rural-urbana por estados (1995-2000)-% 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com uso dos dados do Censo de 2000. 

Nota: Resultados expandidos para a população. 

 

As regiões Sudeste e Centro-Oeste também permaneceram como principais pólos de 

atração dos migrantes rural-urbano. Nessas regiões, os estados de São Paulo, Goiás e Rio de 

Janeiro se destacam, com TLM de 21%, 9% e 3%, respectivamente
10

. Por outro lado, algumas 

diferenças podem ser observadas entre os dois qüinqüênios. Tocantins e Acre, que em 1986-

1991 tiveram TLM negativa, no período 1995-2000 passaram a absorver mais migrantes, fato 

que tornou esse último indicador positivo para os dois estados. Também se verificou uma 

redução na TLM dos estados do São Paulo, Rio de Janeiro, Mato Grosso, Santa Catarina e Rio 

Grande do Sul, ao passo, que Amapá, Roraima, Goiás, Espírito Santo e Amazonas tiveram 

aumento em suas TLM.  

  Em suma, ao se comparar a dinâmica de atração e expulsão interestadual de migrantes 

rural-urbano entre os dois qüinqüênios, os dados mostram que a migração rural-urbana no 

                                                 
10

 Aqui não se reportou o Distrito Federal por este possuir uma TLM aberrante (outlier) em razão da baixa 

população rural. 
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país parte, principalmente, dos estados mais pobres (nordestinos) para os estados mais ricos 

(região Sudeste e Centro-Oeste).  

 

3.5. Considerações Finais 
 

Nesse capítulo os esforços se concentraram na investigação dos fatos observados para 

a migração rural-urbana no Brasil durante as duas últimas décadas do século XX. Ao se 

apresentar, inicialmente um rápido panorama dos diferenciais de urbanização entre o Brasil e 

os países mais populosos do mundo, foi possível averiguar, a partir das projeções da ONU, 

que não obstante o crescimento vegetativo da população urbana, o Brasil apresenta a maior 

perspectiva de migração rural-urbana para os próximos cinqüenta anos do novo milênio. O 

referido prognóstico ressalta a necessidade do entendimento das motivações da migração 

rural-urbana no país e do fornecimento de parâmetros que auxiliem na formulação de políticas 

públicas, dados os potenciais rebatimentos desses movimentos populacionais na qualidade de 

vida e crescimento das cidades. 

Por outro lado, também foram apresentadas evidências acerca das diferenças internas 

de urbanização no Brasil. O Nordeste aparece como a região que concentra o maior 

contingente rural do país, e dentre esses, cerca de 50% dos não-migrantes rurais. Os baixos 

índices de produtividade do trabalho do setor agrícola dessa região, aliados ao crescimento da 

produtividade do setor terciário, disparidades setoriais/regionais e taxas de fecundidade criam 

um ambiente favorável à migração do meio rural para a zona urbana nas próximas décadas, 

reforçando a importância da investigação dos condicionantes da mobilidade populacional a 

partir dos perfis de instrução, idade, ocupação e renda do não-migrante rural e migrante rural-

urbano.  

Ao se observar as principais rotas regionais da migração rural-urbana no Brasil 

durante as últimas décadas, viu-se que a região Nordeste desponta como principal fornecedora 

desse tipo de migrante e que as regiões Sudeste e Centro-Oeste, são respectivamente, as 

maiores receptoras. Todavia, constatou-se que a migração rural-urbana é predominantemente 

de curta distancia, isto é, a maioria dos fluxos ocorreu dentro das fronteiras geográficas dos 

estados e para cidades de porte pequeno ou médio. Tal evidência ressalta a importância dos 

custos associados à mobilidade regional na determinação da arbitragem e, por seu turno, 

sugere que a migração de longa distância pode ser efetuada por trabalhadores diferenciados, 

sobretudo, em termos de idade e educação.  
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4. O PERFIL DO NÃO-MIGRANTE RURAL E MIGRANTE RURAL-URBANO 
 

4.1.  Introdução 
 

 Neste capítulo, a atenção é voltada para a identificação e comparação das 

características pessoais, de capital humano, de ocupação e de renda dos não-migrantes do 

meio rural e dos migrantes de rota rural-urbana. Um dos fatos observados no capítulo anterior 

foi a forte concentração relativa de não-migrantes rurais na região Nordeste do Brasil. Busca-

se, portanto, traçar e confrontar o perfil sócio-econômico (idade, ocupação e renda) dos não-

migrantes por macrorregiões na tentativa de obter mais compreensão desta regularidade
11

. Por 

outro lado, a comparação entre as características do migrante rural-urbano e não-migrante 

rural típico poderá oferecer suporte ao melhor entendimento dos movimentos populacionais 

dirigidos do campo para as cidades.  

 

4.2. O Perfil do Não-Migrante Rural 
 

 Como já foi abordado no segundo capítulo, a teoria do capital humano considera o 

investimento individual em educação e/ou treinamento fundamental para a determinação dos 

retornos salariais. Geralmente, espera-se, de acordo com o referido enfoque, que as pessoas 

mais jovens, instruídas e/ou mais habilidosas sejam mais predispostas a migrar,  uma vez que 

enfrentariam melhor os custos atrelados à arbitragem e antecipariam um fluxo de rendimentos 

mais elevado. O oposto ocorre com os trabalhadores de baixa escolaridade, que podem 

enfrentar maiores entraves para se deslocarem do meio rural em direção à zona urbana, 

justamente por não suportarem os custos da mobilidade (SCHULTZ, 1961; CHISWICK, 

1999).  

No Brasil, o entendimento da imobilidade regional/setorial de parte considerável da 

população rural torna-se mais complexo, dadas as diferenças inter-regionais e inter-setoriais. 

Se, por um lado, o reduzido grau de instrução do trabalhador rural é correlacionado com a 

falta de acesso à educação e à renda, por outro, a baixa escolaridade pode induzi-lo a um ciclo 

vicioso de pobreza, inibindo ou postergando a migração para o meio urbano. As relações 

sociais e o modo de vida no campo podem produzir diversas amenidades/normas que também 

condicionam a retenção de alguns indivíduos (CASTRO e AQUINO, 2008). Portanto, fica 

evidente que a inércia setorial de alguns trabalhadores não pode ser desvinculada de aspectos 

sociais, estruturais e culturais.  

                                                 
11

 Por não-migrante rural entende-se aquele indivíduo que nasceu e sempre residiu no meio rural do município 

recenseado. 
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Não obstante, o intuito dessa seção é explorar em que medida os atributos individuais 

e familiares, sobretudo, aqueles relacionados à instrução, ocupação e renda são consistentes 

com a distribuição regional dos não-migrantes rurais no Brasil. 

A Tabela 10 , abaixo, apresenta dados sobre as características do não-migrante rural 

segundo sexo, raça, idade e instrução por macrorregiões. Observando inicialmente a 

distribuição dos indivíduos por sexo, percebe-se que em todas as regiões predominam os não-

migrantes homens. Apenas no Nordeste a proporção de homens fica abaixo da média 

nacional. Essa característica corrobora as evidências encontradas por Camarano e Abramovay 

(1999), que sugerem a recente masculinização do meio rural no Brasil. Dito de outra forma, as 

mulheres estão deixando cada vez mais o campo em direção as cidades brasileiras. 

 
Tabela 10: Brasil - Características do não-migrante rural por macrorregiões (sexo, raça, 
idade e instrução )- 2000 - % 
 NO NE SE SUL CO TOTAL 

Sexo       
Feminino  47,0 48,2 47,3 46,8 45,9 47,6 
Masculino  53,0 51,8 52,7 53,2 54,1 52,4 
Raça       
Não-branco  80,2 70,9 43,1 14,1 56,8 58,1 
Branco  19,8 29,1 56,9 85,9 43,2 41,9 
Situação escolar       
Estuda  32,3 37,0 30,6 29,5 32,5 34,0 
Já estudou  27,0 32,1 44,7 51,2 35,8 36,8 
Nunca estudou  40,7 31,0 24,8 19,3 31,7 29,3 
Anos de estudo       
Menos de 1 ano  54,2 48,2 33,4 26,1 40,7 42,6 
De 1 a 4 anos  34,6 39,5 41,8 43,4 35,9 39,8 
De 5 a 10 anos  10,3 11,0 20,5 25,6 20,2 15,1 
De 10 a 14 anos  1,0 1,3 3,9 4,6 2,9 2,3 
15 anos ou mais 0,0 0,1 0,3 0,3 0,2 0,2 
Idade       
Menos de 16 anos  56,7 45,7 41,7 39,0 50,7 45,4 
De 16 a 30 anos  24,0 25,9 26,0 24,8 25,0 25,5 
De 31 a 45 anos  10,2 13,2 16,2 18,1 13,2 14,1 
De 46 a 60 anos  5,7 8,7 9,7 11,0 7,1 8,9 
61 anos ou mais  3,4 6,5 6,4 7,1 4,0 6,1 
Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Nota: Resultados expandidos para a população.  

 
Quanto à raça, é possível verificar algumas diferenças regionais mais fortes. Na região 

Norte, 80% dos não-migrantes rurais se declaram não-brancos e no Nordeste esse percentual é 

de 71%, de acordo com os dados do Censo 2000. Por seu turno, nas regiões Sul e Sudeste, o 

percentual de não-migrantes brancos supera o de não-brancos, isto é, a primeira região 

registra 86% de brancos contra 57% na segunda região. Já o Centro-Oeste possui um 

percentual de não-migrantes brancos de apenas 43%, porém superior a média nacional (42%). 
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A idade é uma variável relevante para a análise da propensão a migrar. De acordo com 

a abordagem o capital humano, os indivíduos mais jovens podem aproveitar melhor o retorno 

econômico do investimento na migração, uma vez que teriam um maior tempo de participação 

da força de trabalho. Por outro lado, os trabalhadores mais jovens podem ser pessoas mais 

predispostas, entusiasmadas, batalhadoras etc, atributos que tornariam esse grupo diferenciado 

em relação à população total. Nesse sentido, os dados da Tabela 10 possibilitam a observação 

da distribuição dos não-migrantes rurais segundo faixas de idade e por macrorregiões. Nota-se 

que, em geral, a população de não-migrantes no país é bem jovem, ou seja, 45% com menos 

de 16 anos de idade e 25% entre 16 e 30 anos e 14% entre 31 e 45 anos. As regiões Norte e 

Nordeste registraram os maiores percentuais de não-migrantes com idade inferior a 16 anos: 

57% e 46%, respectivamente. Esses indicadores são corroborados pelas maiores taxas de 

fecundidade verificadas nessas regiões (CAMARANO e ABRAMOVAY, 1999). Por outro 

lado, o Sul apresentou uma população de não-migrantes rurais relativamente mais velha que 

as demais regiões. Essas diferenças regionais mostram que as regiões mais pobres do país 

ainda possuem no seu meio rural um potencial estoque de futuros migrantes de rota rural-

urbana.  

 A escolaridade também é um dos determinantes mais importantes na análise da 

propensão à migração conforme prediz a teoria do capital humano. A Tabela 10 permite 

constatar importantes diferenças regionais quanto a essa característica. Observando 

inicialmente a situação escolar dos não-migrantes rurais, nota-se que no Norte 41% destes, 

nunca freqüentaram a escola, proporção muito superior a média brasileira (29%). Ainda nessa 

região, os dados revelam que 27% dos não-migrantes já estudaram, indicador inferior ao 

registrado nas demais macrorregiões brasileiras. Os não-migrantes rurais do Nordeste também 

apresentam características semelhantes às anteriores, porém, representam um contingente 4 

vezes maior que a população de não-migrantes do Norte, segundo os dados do Censo de 2000. 

Dentre os não-migrantes do Nordeste, 31% nunca foram à escola, proporção que também 

supera a média brasileira. Também se constata que 32% dos não-migrantes dessa região já 

freqüentaram a escola e 37% se encontravam estudando em 2000. Se por um lado, o primeiro 

percentual é inferior a média nacional, o segundo é superior. Em outras palavras, parte 

considerável os nordestinos estavam se capacitando no ano 2000, fato que pode influenciar a 

migração futura desse contingente para as cidades.  

 Ainda de acordo com os dados da Tabela 10, é possível avaliar melhor as diferenças 

de dotação de capital humano entre os não-migrantes rurais por macrorregiões a partir da 

distribuição desses indivíduos por faixas de escolaridade. As regiões Norte e Nordeste 
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registraram os maiores percentuais de não-migrantes com menos de 1 ano de estudo dentre as 

demais regiões, 54% e 48%, respectivamente, e ambos superiores à média nacional. Quando 

se passa para faixas de maior instrução, como de 5 a 10 anos, 11 a 14 anos e 15 ou mais anos 

de estudo, percebe-se que as duas regiões anteriores possuem os menores percentuais de não-

migrantes qualificados. Esses percentuais representam menos da metade daqueles observados 

para as demais macrorregiões brasileiras e se tornam cada vez mais díspares a partir do 

aumento da faixa de instrução.  

 As evidências anteriores sobre diferenças de instrução entre não-migrantes devem ser 

vistas com cautela uma vez que as condições de acesso à educação no meio rural do Norte e 

Nordeste são bem mais precárias quando comparadas às demais regiões e, logo, os dados em 

foco também podem refletir características peculiares às primeiras regiões. Nesse sentido, a 

Figura 8, abaixo, confronta a média de anos de estudo dos não-migrantes rurais com a média 

de escolaridade da população total por regiões.  

 

Figura 8: Brasil - Média de escolaridade (anos de estudo) dos não-migrantes rurais e 
população por macrorregiões -2000-% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Nota: Resultados expandidos para a população.  

 

 Conforme pode ser observado, a média de anos de estudo dos não-migrantes rurais é 

diretamente correlacionada com a média de escolaridade da população de cada região. Nas 

regiões mais pobres (Norte e Nordeste), o acesso à educação é mais restrito quando 
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comparado às regiões mais ricas (Sudeste e Sul), onde a média de instrução supera 5 anos de 

estudo.Tal característica é agravada quando se considera além das diferenças regionais as 

iniqüidades de provisão educacional entre os meios rural e urbano (CASTRO e AQUINO, 

2008). Sendo assim, os não-migrantes rurais das regiões Norte e Nordeste possuem menor 

escolaridade não apenas pelo baixo investimento individual em capital humano, mas também 

em função das características estruturais do meio onde residem. Não obstante, as evidências 

até então encontradas sugerem que a baixa qualificação e/ou as diferenças regionais de acesso 

a educação podem constituir uma barreira considerável à migração rural-urbana, ajudando a 

entender porque o Nordeste ainda retém a maior parcela da população de não-migrantes rurais 

do país. 

Quando se discutiu as evidências da Figura 4 no capítulo precedente, não foram 

consideradas possíveis diferenças na distribuição regional dos não-migrantes rurais geradas a 

partir das faixas etárias. Na Figura 9, a seguir, efetuou-se a distribuição desses não-migrantes 

segundo as faixas de idade e por macrorregiões conforme os dados do Censo 2000. 

  

Figura 9: Brasil - Distribuição dos não-migrantes (meio rural) entre macrorregiões e 
por faixa etária – 2000 - % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Nota: Resultados expandidos para a população.  

 

Os resultados mantiveram regularidade, isto é, a região Nordeste detém a maior 

parcela de não-migrantes rurais do país, independente da faixa etária considerada. Note-se que 

na região Norte a taxa de retenção dos não-migrantes é decrescente com idade. Já no 
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Nordeste, vê-se que entre os não-migrantes rurais, a menor taxa de participação é registrada 

para a faixa de 31 a 45 anos de idade. Como já fora mencionado, os dados do Censo de 2000 

permitem observar que as diferenças regionais no grau de educação dos indivíduos, assim 

como, na faixa etária dos mesmos, podem responder por essa concentração regional da 

população rural e, por outro lado, por uma possível seleção positiva dos migrantes de trajeto 

rural-urbano quanto à idade, sexo e instrução
12

. 

A Tabela 11, abaixo, apresenta as características dos não-migrantes rurais segundo a 

participação no mercado de trabalho e por macrorregiões. Ao se observar o percentual de não-

migrantes aposentados é possível anotar que as regiões Sul e Nordeste superam a média do 

país e registram, respectivamente, os maiores indicadores para essa categoria.  

 

Tabela 11: Características do não-migrante rural por macrorregiões (mercado de 
trabalho ) – 2000 - % 

 NO NE SE SUL CO TOTAL 

Aposentadoria       
Não-aposentado  96,8 92,6 93,2 90,7 96,3 93,0 
Aposentado 3,3 7,4 6,8 9,3 3,8 7,0 
Emprego       
Empregado  93,3 92,4 91,2 95,8 92,0 92,8 
Desempregado  6,7 7,6 8,8 4,2 8,1 7,2 
Posição na ocupação       
Com carteira assinada 4,0 7,1 21,9 15,6 19,1 11,8 
Sem carteira assinada 13,6 22,7 30,6 12,2 31,5 21,8 
Funcionário Público 2,4 2,1 2,3 1,5 2,7 2,1 
Empregador 0,5 0,5 1,1 0,8 1,7 0,7 
Conta-própria 39,2 27,7 26,7 37,4 27,7 30,3 
Não-remunerado 22,1 17,8 10,5 26,9 8,4 18,1 
Próprio consumo 18,2 22,1 6,9 5,6 8,9 15,2 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Setor de atividade       
Agricultura 74,1 77,5 65,6 74,2 72,8 73,9 
Indústria 11,4 7,2 10,8 10,4 6,7 8,9 
Serviços 9,8 9,9 18,8 11,6 15,1 12,2 
Adm. Pública 1,4 1,7 1,7 1,4 1,8 1,6 
Social 3,3 3,7 3,1 2,4 3,7 3,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Notas: Resultados expandidos para a população. Apenas indivíduos com 10 anos ou mais de idade. 

 

Em relação à taxa de desemprego, também se percebem algumas diferenças regionais. 

No meio rural da região Sudeste verifica-se que 9% dos não-migrantes economicamente 

ativos se encontravam procurando emprego, seguidos por 8% de taxa de desemprego no 

                                                 
12

 O termo seleção positiva (auto-seleção) significa não-aleatoriedade dos indivíduos na população. Tal 

característica é justificada pela presença de dotação favorável em termos de atributos produtivos observáveis ou 

não, que determina a distribuição de alguns indivíduos em subgrupos da população. 
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Centro-Oeste e Nordeste. Por outro lado, o menor índice de desemprego entre os não-

migrantes rurais foi registrado para a região Sul (4%). 

 A informalidade é uma característica predominante na ocupação dos não-migrantes 

rurais. De acordo com os dados da tabela em foco, cerca de 85% desses trabalhadores exercia 

atividades de cunho informal, isto é, trabalhavam por conta-própria, sem carteira assinada, 

não-remunerados ou ainda para o próprio consumo
13

. Quando se compara por macrorregiões, 

vê-se que uma característica bastante distintiva das regiões Norte e Nordeste é a forte 

presença de não-migrantes exercendo trabalho para o próprio consumo, sobretudo na última 

região que registrou um percentual de 22% nesse tipo de ocupação. Tal evidência pode indicar 

que as atividades de agricultura familiar são importantes para a fixação de parcela 

considerável dos não-migrantes no meio rural do Nordeste. Não obstante, os outros tipos de 

trabalho informal também possuem grande representatividade entre os não-migrantes das 

regiões em foco.  

 No setor rural do Brasil a principal atividade ainda é a primária, ramo que absorve a 

maioria dos trabalhadores que nunca migraram. Em média, 74% desses indivíduos estavam 

empregados na agricultura/agropecuária, 11% no setor de serviços e apenas 8% na indústria. 

Regionalmente, o Nordeste registra o maior percentual de não-migrantes no setor primário 

(77%). Por seu turno, a região Norte revelou a maior proporção desses trabalhadores na 

indústria (11%), seguida pelas regiões Sudeste (11%) e Sul (10%). No Sudeste e Centro-Oeste 

o setor de serviços emprega parte significativa dos não-migrantes, isto é, 18% e 14%, 

respectivamente.  

 Enfim, os dados da Tabela 11 permitem observar que a atividade agrícola e informal 

tem sido responsável pelo emprego da maioria dos trabalhadores no meio rural, sobretudo na 

região Nordeste, onde as atividades de trabalho para o próprio consumo e por conta-própria 

predominam. 

 Até o presente momento, a investigação do perfil do não-migrante rural e comparação 

por regiões possibilitaram a identificação do potencial papel da educação, idade (experiência) 

e ocupação na determinação da permanência dos trabalhadores na zona rural. Entretanto, 

outras variáveis também podem responder por essa forte retenção no Nordeste. Nesse sentido, 

ainda caberia identificar as características dos chefes de família e a composição da renda 

familiar.  

                                                 
13

 É importante ressaltar que o conceito de informalidade usado aqui é bastante amplo, uma vez que considera 

apenas a posição na ocupação e assinatura ou não da carteira de trabalho como divisores das relações formais e 

informais de trabalho. Outras classificações são discutidas em Saboia e Saboia (2004), que consideram a 

contribuição para a previdência social como uma característica de formalidade.   
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 A Tabela 12 apresenta dados sobre a distribuição dos não-migrantes que chefiam 

domicílios rurais segundo faixas etárias e por macrorregiões.  

 

Tabela 12: Distribuição dos não-migrantes chefes de domicílios rurais segundo faixas 
etárias e por macrorregioes – 2000 - % 
Faixas Etárias NO NE SE SUL CO TOTAL 

De 18 a 25 anos 13,4 9,0 7,2 6,1 12,6 8,6 
De 26 a 35 anos 26,9 21,8 22,4 21,8 27,7 22,5 
De 36 a 45 anos 22,0 21,0 24,0 25,3 22,6 22,5 
De 46 a 55 anos 15,9 17,7 18,7 20,1 16,2 18,1 
56 ou mais anos 21,8 30,5 27,7 26,7 21,0 28,3 
TOTAL 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Notas: Apenas foram considerados os chefes de domicílio com idade maior ou igual a 18 anos. Resultados 

expandidos para a população.  

 

No Brasil, a maioria dos não-migrantes rurais chefes de família, isto é, o equivalente a 

63%, tinha entre 26 e 55 anos de idade em 2000. Porém, um percentual considerável de 28% 

era composto por indivíduos com 56 anos ou mais, faixa etária na qual os mesmos estariam 

aptos a se retirar do mercado de trabalho.  

Já o Nordeste registra valores abaixo da média nacional para as faixas de idade que 

compreendem os intervalos de 26 a 35 anos, 36 a 45 e 46 a 55 anos. Todavia, a região se 

destaca por apresentar o maior percentual de não-migrantes com idade maior ou igual a 56 

anos (30%). Tal evidência sugere, por um lado, um relativo envelhecimento dos chefes de 

famílias rurais do Nordeste, e por outro, que a renda dos domicílios nordestinos chefiados por 

não-migrantes pode ser mais dependente dos rendimentos oriundos de pensão/aposentadoria 

e/ou de atividades não-agrícolas. A primeira tendência é condizente com os resultados 

encontrados por Camarano e Abramovay (1999), e a segunda, induz a investigação da 

composição da renda familiar em domicílios chefiados por não-migrantes a partir de uma 

comparação regional.  

 A Figura 10, a seguir, mostra a contribuição financeira de cada membro do domicílio 

(inclusive daqueles que teriam histórico de migração) para a formação da renda familiar em 

domicílios rurais chefiados por não-migrantes segundo as macrorregiões brasileiras. Percebe-

se que o trabalho principal responde por mais de 75% dos rendimentos dos não-migrantes 

rurais na maioria das regiões, exceto no Nordeste. Em particular, nos domicílios rurais dessa 

última região, a renda proveniente da aposentadoria/pensão compõe cerca de 31% dos 

rendimentos totais, isto é, o dobro da participação registrada para as regiões Sudeste e Sul, e 

mais que o triplo em relação ao Centro-Oeste. 
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Figura 10: Brasil – Composição da renda familiar em domicílios rurais chefiados por 
não-migrantes– 2000 - % 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Notas: Resultados expandidos para a população. Outras rendas – inclui rendimentos oriundos de aluguéis, bolsa-

família, seguro-desemprego, renda mínima e doações. 

 

Logo, as evidências favorecem o papel diferenciado da aposentadoria rural na fixação 

dos não-migrantes rurais no Nordeste. A renda da aposentadoria tende a diminuir a 

volatilidade da renda familiar, uma vez que as atividades agrícolas são vulneráveis às 

oscilações nos preços das commodities, e pode ter uma influência mais forte na permanência 

das famílias (ou de alguns membros) no meio rural dessa região. A importância dos 

rendimentos oriundos de outros trabalhados não se revelou expressiva, e apenas na região Sul 

a participação desses recursos registrou o maior percentual na formação da renda domiciliar 

(2,5%). Quando se observa a participação da renda proveniente de outras fontes, vê-se que 

nos domicílios rurais chefiados por não-migrantes das regiões Nordeste e Centro-Oeste houve 

uma maior representatividade dessa fonte, respectivamente, 6,1% e 5,8%. Isso pode sugerir 

que a complementação da renda domiciliar por rendimentos de aluguéis, programas de 

transferência de renda, seguro-desemprego etc, pode, de certa forma, ajudar a postergar a 

migração ou a fixar alguns indivíduos no meio rural.

Por fim, a Tabela 13, na próxima página, mostra como varia a média de filhos não-

migrantes (com ao menos 18 anos de idade) em domicílios rurais segundo as faixas de 

escolaridade do chefe de família. Os resultados atentam para os possíveis efeitos inter-

geracionais de difusão do capital humano e suas diferenças regionais.  
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Tabela 13: Média de filhos não-migrantes com 18 ou mais anos de idade em domicílios 
rurais por macrorregioes segundo a faixa de instrução do chefe de família - 2000 
Instrução do chefe\Macrorregião NO NE SE SUL CO TOTAL 

Menos de 1 ano 2,6 2,4 2,4 2,0 2,2 2,4 
De 1 a 4 anos 2,4 2,4 2,3 1,9 2,1 2,3 
De 5 a 10 anos 2,3 2,5 1,9 1,7 1,9 2,1 
De 11 a 14 anos 2,3 2,4 1,7 1,6 1,4 1,9 
15 anos ou mais 1,0 1,9 1,7 1,3 1,5 1,7 
Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Nota: Resultados expandidos para a população.  

 
Nota-se que em geral, a média de filhos não-migrantes no domicílio tende a diminuir 

como o aumento da escolaridade do chefe não-migrante. O efeito da instrução do responsável 

sobre essa retenção de filhos adultos pode ocorrer por dois canais: (i) a baixa instrução do 

pai/mãe incentiva a maior taxa de fecundidade e; (ii) a baixa escolaridade do(a) chefe de 

família aumenta a probabilidade de pobreza e dificulta/desestimula o acesso dos filhos à 

escola. 

Todavia, percebe-se que, nas regiões mais pobres (Norte e Nordeste), seria necessário 

um elevado nível de instrução do responsável pela família para induzir uma diminuição 

significativa na probabilidade de não-migração dos filhos adultos. Dito de outra forma, no 

meio rural dessas regiões os efeitos da transmissão inter-geracional do capital humano 

parecem se propagar de forma retardada em relação às demais regiões, possivelmente em 

razão do maior grau de pobreza rural verificado no Norte e Nordeste do país.  

 

4.3. O Perfil do Migrante Rural-Urbano 
 

Nessa seção investigam-se as características de sexo, raça, idade, instrução, ocupação 

e renda dos migrantes rural-urbano. O intuito é traçar o perfil sócio-econômico do migrante 

típico e compará-lo ao observado para o não-migrante rural, verificando, então, como 

possíveis distinções de atributos entre os dois grupos podem responder por parte dos 

diferenciais de salários e/ou por uma possível não-aleatoriedade (auto-seleção) dos migrantes 

na população.  

A Tabela 14, a seguir, apresenta os atributos do não-migrante típico do meio rural e do 

migrante rural-urbano do Brasil considerando os períodos de 1986-1991 e 1995-2000. Em 

relação ao sexo, percebe-se que, independente do qüinqüênio considerado, a proporção de 

homens entre os não-migrantes supera a participação das mulheres. Já para os migrantes de 

trajeto rural-urbano é possível constatar o contrário, isto é, a maior representatividade 

feminina. Tal fato chama a atenção para a importância das mulheres nesse tipo de migração e 

é consistente com a maior participação feminina no mercado de trabalho brasileiro verificada 
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nas últimas décadas (SCORZAFAVE e MENEZES-FILHO, 2001; GUEDES e ALVES, 

2004). 

 

Tabela 14: Brasil - Características do não-migrante rural e migrante rural-urbano (sexo, 
raça, idade e instrução) por quinquênios (1986-1991 / 1995-2000) - % 

 
1986-1991 1995-2000 

 
Não-Migrante  Migrante Não-Migrante  Migrante  

Sexo 
    

Feminino 48,3 52,1 47,6 51,0 
Masculino 51,7 47,9 52,4 49,0 
Raça 

    
Não-branco 61,5 52,0 58,1 52,7 
Branco 38,5 48,0 41,9 47,3 
Situação Escolar 

    
Não Estuda 64,8 78,0 66,0 68,2 
Estuda 35,2 22,0 34,0 31,8 
Anos de Estudo 

    
Menos de 1 ano 57,9 31,5 42,6 22,3 
De 1 a 4 anos 33,6 45,9 39,8 42,4 
De 5 a 10 anos 7,3 18,4 15,1 28,3 
De 11 a 14 anos 1,2 3,6 2,3 6,3 
15 anos ou mais 0,1 0,6 0,2 0,7 
Idade 

    
Menos de 16 anos 49,7 34,2 45,4 30,4 
De 16 a 30 anos 24,3 41,9 25,5 40,2 
De 31 a 45 anos 12,7 13,7 14,1 16,3 
De 46 a 60 anos 7,8 6,4 8,9 7,7 
61 anos ou mais 5,4 3,8 6,1 5,4 
Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados dos Censos de 1991 e 2000. 

Notas: Resultados expandidos para a população. Para os migrantes a idade é a da data de migração. 

 
 Quanto à raça, verifica-se que a presença de indivíduos que se declaram não-brancos é 

predominante para dos dois grupos em foco, conforme os dados dos Censos de 1991 e 2000. 

Nota-se também que entre os dois períodos houve um aumento considerável na proporção de 

não-migrantes brancos no país. A presença de indivíduos da raça branca entre os migrantes é 

maior que a verificada para os não-migrantes nos dois qüinqüênios.  

 As diferenças nas dotações de capital humano entre migrantes e não-migrantes são 

relevantes. Os dados da Tabela 14 permitem observar que em ambos os períodos a maior 

parte dos migrantes não se encontrava estudando. Esses percentuais são superiores aos 

verificados para os não-migrantes rurais. Tal resultado sugere a importância da procura por 

emprego quando da decisão de migração rural-urbana.  

 Os migrantes de rota rural-urbana são mais instruídos que os não-migrantes da zona 

rural. Percebe-se que, independente do período considerado, a proporção de migrantes nas 

faixas de educação de 5 a 10 anos, 11 a 14 anos e 15 anos ou mais de estudo é maior que a 

registrada para os não-migrantes. Ainda é possível constatar que no período de 1995-2000, as 

diferenças entre a proporção de migrantes e não-migrantes nas faixas mencionadas foram 
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avigoradas em favor do primeiro grupo. Essas evidências favorecem a não-aleatoriedade dos 

migrantes na população (auto-seleção), ao apontar que esses trabalhadores investem mais 

tempo na qualificação, o que os torna mais predispostos à deixarem o campo em direção às 

cidades.  

Quando são consideradas as diferenças de idade entre os dois grupos, nota-se que o 

migrante rural-urbano típico é um indivíduo mais jovem que o não-migrante. Os dados da 

Tabela 14 mostram que , em ambos os qüinqüênios, cerca de 40% dos migrantes possuíam 

entre 16 e 30 anos quando da data de migração, seguidos de 14% com idade de 31 a 45 anos 

entre 1986-1991 e 16% entre 1995-2000. Já entre os não-migrantes, mais de 45% possuíam 

menos de 16 anos de idade, ou seja, a maioria desses indivíduos se concentra em uma faixa 

etária em que não possuem condições autônomas para a arbitragem e, portanto, representam 

um potencial contingente de futuros migrantes. Portanto, os resultados parecem ser 

consistentes com a abordagem do capital humano ao favorecerem a migração seletiva por 

idade, ou seja, os trabalhadores mais jovens estariam mais aptos a aproveitar o retorno 

econômico do investimento na migração e, por seu turno, seriam indivíduos mais 

aventureiros, predispostos e com menor aversão ao risco.   

Na Tabela 15, a seguir, encontram-se as características de emprego e posição dos não-

migrantes rurais e migrantes rural-urbano do Brasil para os períodos de 1986-1991 e 1995-

2000. Primeiro, quanto à aposentadoria, que pode representar um retiro das atividades laborais 

para considerável parte dos trabalhadores, os dados revelam que para o grupo dos migrantes a 

proporção de aposentados é inferior à observada entre os não-migrantes rurais. Isso pode 

reforçar as evidências em favor da seletividade por idade nas migrações de rota rural-urbana 

no país.  

O percentual de não-migrantes empregados é maior que o registrado para os migrantes 

nos dois qüinqüênios. Ainda é possível observar que durante as duas décadas a taxa de 

desemprego entre os migrantes triplicou, fato que pode corroborar os verificados índices de 

aumento do trabalho informal. Nesse sentido, constata-se o aumento significativo de 

migrantes rural-urbano em empregos sem carteira assinada. Entre 1986-1991, o percentual de 

migrantes nesse tipo de trabalho informal era de 28%, ao passo que entre 1995-2000, tal 

indicador aproximou-se de 38%, conjugado a uma redução do emprego formal. Com efeito, as 

diferenças de ocupação entre migrantes e não-migrantes são fortes. Enquanto cerca de 40% 

dos migrantes estavam empregados formalmente (com carteira de trabalho assinada ou como 

funcionário público) em 2000, para os não-migrantes esse percentual foi de apenas 12%. 

Outra diferença percebida refere-se a proporção de trabalhadores engajados nas ocupações 
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não-remuneradas ou para próprio consumo, que nos dois períodos considerados, apresentou 

forte predominância entre os não-migrantes rurais. 

 

Tabela 15: Brasil - Características do não-migrante rural e migrante rural-urbano 
(mercado de trabalho) por quinquênios (1986-1991 / 1995-2000) - % 

 
1986-1991 1995-2000 

 
Não-Migrante  Migrante Não-Migrante  Migrante  

Aposentadoria 
    

Não-Aposentado 95,9 96,5 93,0 93,3 
Aposentado 4,1 3,5 7,0 6,7 
Emprego 

    
Empregado 96,2 95,0 92,8 82,9 
Desempregado 3,8 5,0 7,2 17,1 
Posição na Ocupação 

    
Com carteira assinada 10,5 44,9 11,8 39,3 
Sem carteira assinada 10,5 28,3 21,8 37,6 
Funcionário Público 5,3 4,9 2,1 2,3 
Empregador 2,4 1,4 0,7 0,9 
Conta-própria 42,4 15,8 30,3 15,9 
Não-remunerado 10,0 3,6 18,1 2,4 
Próprio consumo 18,9 1,1 15,2 1,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Setor de Atividade 

    
Agricultura 79,6 13,9 73,9 16,3 
Indústria 7,4 32,9 8,9 27,9 
Serviços 8,6 48,1 12,2 50,3 
Administração Pública 1,0 1,8 1,6 2,2 
Social 3,4 3,4 3,3 3,3 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados dos Censos de 1991 e 2000. 

Nota: Resultados expandidos para a população. Apenas indivíduos com 10 anos ou mais de idade. 

 
 Para o qüinqüênio 1995-2000 também se verifica um crescimento na proporção de 

não-migrantes empregados em atividades informais (sem carteira assinada), que passou de 

10% no período anterior para 22% no período em foco. Tal fato pode está associado ao 

crescimento do setor terciário no meio rural do país durante a década mais recente. 

 Os dados da Tabela 15 ainda mostram que mais de 70% dos não-migrantes rurais 

empregados estavam na agricultura, independente do período considerado. Entre os migrantes 

de rota rural-urbana ocupados, mais de 45% trabalhavam no setor de serviços. A indústria foi 

o segundo setor que mais empregou os migrantes: 33% entre 1986-1991 e 28% entre 1995-

2000.  Em terceiro lugar, aparecem as atividades agrícolas com pouco mais de 10% em ambos 

os qüinqüênios.  

Focando agora a migração dos familiares (agregados) e seus possíveis efeitos sobre a 

distribuição dos indivíduos na população, a Tabela 16, na próxima página, registra as 

características de idade, escolaridade, rendimento e filhos do cônjuge do migrante rural-

urbano por condição de migração e sexo do último. 
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Tabela 16: Características do cônjuge do migrante rural-urbano chefe de família segundo 
a condição de migração e sexo - 2000 
Cônjuge Média 

Migrante rural-urbano Idade Anos de Estudo Salário Filhos 

Feminino 40,1 3,1 409,3 2,1 
Masculino 34,7 3,8 245,3 3,2 
Total 35,0 3,8 261,1 3,2 
Nativo urbano 

    Feminino 32,9 4,9 360,7 0,8 
Masculino 28,6 5,7 273,1 1,8 
Total 29,0 5,6 285,7 1,7 
Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Notas: Resultados expandidos para a população. Para os migrantes a idade é a da data de migração. Valores em 

R$ de 2000 corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 
 

 Confrontando os atributos do cônjuge que acompanhou o migrante (origem rural) com 

aquele nativo do meio urbano percebem-se diferenças importantes. Os cônjuges de origem 

rural são em geral mais velhos que os nativos do meio urbano, ou seja, os primeiros tem em 

média 6 anos a mais de idade, e entre as mulheres essa diferença é de 7 anos.   

 Os companheiros provenientes do meio rural também são menos instruídos, em média 

têm 3,8 anos de estudo contra 5,6 dos cônjuges nativos da zona urbana. Embora parte dessa 

diferença deva-se às iniqüidades de acesso à educação entre os setores, ainda é possível 

constatar que os primeiros receberam um salário inferior aos segundos, evidência que mostra 

a importância do investimento em educação na determinação dos rendimentos dos migrantes 

agregados. Curiosamente, entre as mulheres, percebe-se que as companheiras de origem rural 

ganharam um salário maior que aquelas provenientes das cidades. Por um lado, isso pode ser 

devido a maior experiência, dado que as cônjuges de origem rural registraram, em média, 7 

anos de idade a mais que as nativas e, por outro, a um possível efeito de variáveis não-

observadas, caso que não é considerado na tabela em foco.  

 A média de filhos entre os cônjuges oriundos do meio rural é maior que a revelada 

para os companheiros adquiridos nas cidades. Tal característica está potencialmente 

relacionada com o menor nível de instrução das pessoas provenientes do meio rural, o que 

pode afetar positivamente a taxa de fecundidade. Logo, as evidências sobre o perfil do 

cônjuge do migrante rural-urbano sugerem que a migração de parentes pode influir 

diretamente os custos associados à migração, dados os efeitos da maior idade, menor 

instrução e maior fecundidade do (a)s companheiro (a)s, conforme já mencionados no 

trabalho clássico de Mincer (1978).   

 Para avançar ainda mais na produção de evidências a respeito da presença de auto-

seleção entre os migrantes de rota rural-urbana no Brasil, apresenta-se, a seguir, a Figura 11, 
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que mostra o comportamento do salário-hora relativo (migrante rural-urbano/não-migrante 

rural) por anos de estudo para os períodos censitários de 1991 e 2000.  

 

Figura 11: Brasil – Salário-hora relativo (migrante rural-urbano/não-migrante rural) 
por anos de estudo (1991 e 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados dos Censos de 1991 e 2000. 

Notas: Resultados expandidos para a população. Apenas indivíduos com idade entre 18 e 70 anos. Valores em 

R$ de 2000 corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 

 
 

Após tomar a média dos salários por dotações de educação dos trabalhadores 

migrantes e não-migrantes percebe-se que em ambos dos períodos o migrante rural-urbano 

recebeu um salário superior aquele observado para o não-migrante rural na maioria dos anos 

de instrução. O comportamento médio do salário-hora relativo a partir dos dados do Censo de 

1991 não apresenta um padrão regular de aumento segundo a escolaridade dos trabalhadores. 

Apenas para a faixa de instrução de 10 a 14 anos de estudo registra-se uma elevação no 

retorno salarial mais favorável aos migrantes. Para os demais anos de instrução, os migrantes 

ainda receberam um salário relativamente maior, entretanto, a taxa de retorno à educação foi 

menos favorável aos mesmos. 

 Quando se observam os salários relativos para o ano 2000, vê-se um padrão de 

crescimento exponencial e favorável aos migrantes com 11 ou mais anos de estudo. Esses 

resultados iniciais sugerem que as maiores taxas de retorno à educação poderiam ser 

correlacionadas com as diferenças de atributos produtivos observados e não-observados dos 

migrantes e não-migrantes, ou ainda, influenciadas por outras características regionais.  



72 

 

 

Nessa perspectiva, a Figura 12 registra o comportamento médio dos salários-hora 

relativos (migrante rural-urbano/não-migrante rural) por anos de estudo em 1991 e 2000 após 

considerar os efeitos do sexo, da raça e da idade dos trabalhadores.  

A produção de tais resultados consistiu na aplicação de um procedimento semelhante 

ao de Schady (2003). Inicialmente, foram estimadas duas regressões de salários (do tipo 

minceriana): (i) uma considerando apenas os não-migrantes rurais e (ii) outra com uma 

amostra apenas de migrantes rural-urbano. Em ambas as estimativas regrediram-se os 

logaritmos dos salários-hora contra duas variáveis binárias, uma referente ao sexo e outra à 

raça, além da inclusão da idade, quadrado da idade e anos de estudo
14

. Por fim, as predições 

lineares dos salários foram separadas pela média de anos de estudo. 

 

Figura 12: Brasil – Salário-hora relativo (migrante rural-urbano/não-migrante rural) 
por anos de estudo e com controles segundo sexo, raça, anos de estudo e idade (1991 
e 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados dos Censos de 1991 e 2000. 

Notas: Resultados expandidos para a população. Apenas indivíduos com idade entre 18 e 70 anos. Valores em 

R$ de 2000 corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 

 
Verifica-se que após considerar os possíveis efeitos de influência salarial por sexo e/ou 

raça, assim como o papel da experiência e do capital humano, o comportamento do salário-

hora relativo mostra um padrão mais regular e de convergência para os elevados níveis de 

instrução, fato consistente coma maior escassez de trabalhadores qualificados no meio rural. 

                                                 
14

 Vide Mincer e Polachek (1974). 
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Em ambos os períodos, os migrantes de rota rural-urbana receberam, em média, um salário-

hora maior que o auferido pelos não-migrantes rurais para quase todos os anos de 

escolaridade. Também é possível constatar que no ano 2000 o salário relativo sofreu uma 

redução em todos os graus de instrução, fato que é consistente com o menor fluxo migratório 

verificado no período 1995-2000. Em geral, os resultados corroboraram a maior escassez de 

trabalhadores de alta qualificação no meio rural  e a maior oferta de trabalhadores com nível 

médio no meio urbano, por um lado, e, por outro, também reforçam a idéia de que os 

diferenciais de salários podem ocorrer em função dos atributos produtivos não-observados e 

favoráveis aos que migraram. 

A despeito das evidências já levantadas, caberia verificar como as características do 

migrante rural-urbano se comportam a partir da rota regional considerada. A Figura 13, 

abaixo, mostra as pirâmides etárias segundo as principais rotas regionais da migração rural-

urbana no Brasil: Norte-Centro-Oeste (NO-CO), Nordeste-Sudeste(NE-SE), Sul-Sudeste 

(SUL-SE) e Centro-Oeste-Sudeste (CO-SE), que respondem respectivamente por 44%, 71%, 

68% e 51% do total de migrantes inter-regionais emitidos por cada macrorregião de partida.  

 

Figura 13: Pirâmides etárias segundo as principais rotas regionais - 2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Notas: Resultados expandidos para a população. A idade é a da data de migração. 
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Dependendo da trajetória regional do migrante, a composição sexo/idade se altera 

consideravelmente. Todavia, pode-se verificar que, em geral, o migrante rural-urbano é um 

indivíduo tipicamente jovem. 

Os migrantes que seguiram a rota NO-CO apresentaram uma pirâmide etária com a 

maior base dentre as demais, aspecto que chama a atenção para a importância da migração 

familiar, especialmente, com o acompanhamento dos filhos. Por outro lado, verifica-se uma 

predominância de jovens migrantes que ocupam as faixas de 10 até 24 anos. Já observando a 

rota NE-SE, percebe-se que ao contrário da pirâmide anterior, esta possui uma base muito 

estreita e mostra amplitude relevante nas faixas de 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos. Essa 

característica deve ser ressaltada, pois sugere que os migrantes que partiram do meio rural do 

Nordeste em direção às cidades do Sudeste são jovens que geralmente deixaram suas famílias 

a procura de melhores condições de emprego e renda.  

O trajeto regional SUL-SE registra uma composição idade-sexo bastante peculiar. A 

pirâmide etária da referida rota possui uma base muito estreita e por outro lado maior 

amplitude entre as faixas de 15 a 19 anos e de 20 a 24 anos, conforme já observado para o 

trajeto NE-SE. Porém, percebe-se aqui uma predominância maior de homens jovens entre os 

migrantes, fato que também favorece a diferenciação por sexo nas migrações, assim como a 

predominância da migração não-familiar.  

 Ao observar a Figura 13d nota-se que os migrantes que saíram do meio rural do 

Centro-Oeste para a zona urbana do Sudeste também são jovens, entretanto, há uma forte 

presença de indivíduos de 5 a 14 anos de idade, o que aumenta a representatividade da 

migração familiar nessa rota.   

 Enfim, os dados da Figura 13 mostram que a predominância da migração familiar 

depende da rota regional considerada e, portanto, revelam como os custos da migração podem 

interagir com as distâncias. Nos trajetos regionais mais distantes, como por exemplo, a rota 

NE-SE, se verifica uma baixa presença de crianças e adolescentes, o que parece sugerir que os 

migrantes jovens procuram minimizar os custos associados à migração ao não agregarem os 

familiares no seu trajeto regional.  

  

4.4. Considerações Finais 
 

Nesse capítulo foram investigadas as características pessoais (sexo, raça, família), de 

capital humano (experiência, escolaridade), ocupação e renda dos migrantes de rota rural-

urbana e não-migrantes do meio rural no Brasil. 
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O estudo do perfil do não-migrante rural forneceu insumos ao entendimento da forte 

concentração de pessoas no meio rural da região Nordeste do país. Os dados dos Censos 

permitiram identificar diferenças regionais entre os não-migrantes, sobretudo, em relação 

aqueles residentes na última região. O não-migrante rural típico do Nordeste é homem, com 

idade menor ou igual a 30 anos, não-branco e possui em média menos de 2 anos de estudo, ao 

passo que os não-migrantes das regiões mais ricas (Sudeste e Sul) são homens brancos e que 

possuem maior escolaridade (mais de 3 anos de estudo, em média). Quanto à posição no 

mercado de trabalho, os não-migrantes do rural nordestino atuam no setor agrícola e 

trabalham por conta-própria ou para o próprio consumo, características diferentes das 

observadas para os não-migrantes do Sudeste e Sul, no que tange a posição na ocupação, pois 

esses últimos, em usa maioria, trabalham por conta-própria, como assalariados sem carteira ou 

com carteira assinada. Dentre os não-migrantes chefes de família da zona rural do Nordeste, 

30% tinham idade maior ou igual a 56 anos e a renda da aposentadoria/pensão era a segunda 

fonte mais representativa na composição da renda domiciliar, posição superior à verificada 

para os não-migrantes rurais das regiões mais ricas do Brasil. Portanto, o baixo investimento 

em capital humano aliado às diferenças regionais/setoriais no acesso à educação, o 

engajamento em atividades informais e a relativa dependência de rendas não oriundas do 

trabalho, aparecem como principais atributos que diferenciam os não-migrantes rurais das 

regiões mais pobres (Norte e Nordeste) daqueles residentes nas regiões mais ricas, o que pode 

explicar parte da retenção de contingentes rurais nas primeiras regiões.  

Quando se comparou o perfil de idade, instrução, ocupação e renda do migrante rural-

urbano típico com o observado para o não-migrante rural foi possível anotar diferenças 

relevantes que favorecem a presença de auto-seleção entre os que arbitraram. Apurou-se que o 

migrante rural-urbano típico é do sexo feminino, não-branco, possui entre 1 a 10 anos de 

estudo e que migrou entre 16 e 30 anos de idade, caso distinto dos não-migrante rurais, que 

são homens com baixo nível de instrução. A maioria dos migrantes estava empregada no setor 

de serviços e trabalhando na informalidade, enquanto que, os não-migrantes tinham maior 

predominância de emprego na agricultura. Por outro lado, notou-se que a presença da 

migração familiar é considerável na rota rural-urbana, porém, parece estar inversamente 

relacionada à distância regional percorrida. As pirâmides etárias de menor base foram aquelas 

em que a rota regional foi direcionada à região Sudeste, e principalmente, a de origem no 

Nordeste. O cônjuge que acompanhou o migrante apresentou menor (maior) média de anos de 

estudo e de salário (filhos) quando comparado ao companheiro adquirido no meio urbano. 

Assim, a migração agregada pode representar um elevado custo que afeta negativamente a 
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composição dos fluxos migratórios, e por seu turno, reforça positivamente a seletividade por 

idade e escolaridade entre aqueles que arbitraram sem a inclusão de agregados.   

Após considerar a influência dos atributos de sexo, raça, idade e escolaridade 

verificou-se que o migrante rural-urbano recebeu, em média, um salário superior ao do não-

migrante rural para todos os níveis de instrução. Tais evidências sugerem que parte desse 

diferencial de rendimentos poderia ser explicada devido à presença de características 

produtivas não-observadas e favoráveis aos migrantes, a saber: maior motivação, persistência, 

agressividade, aptidão etc. Esses atributos produtivos seriam então responsáveis pela 

distribuição não-aleatória dos migrantes na população. 

Dadas as evidências levantadas, no próximo capítulo investiga-se a influência conjunta 

das diferentes variáveis sociais e econômicas na determinação da migração rural-urbana e do 

retorno econômico da mesma. 
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5. MIGRAÇÃO RURAL-URBANA NO BRASIL: DETERMINANTES E RETORNO 
ECONÔMICO 

 

5.1. Introdução 
 

Neste capítulo a atenção é voltada para o fornecimento de evidências a respeito dos 

principais determinantes da migração rural-urbana no Brasil e dos rendimentos do trabalho 

principal. A abordagem do capital humano sugere que os migrantes seriam indivíduos dotados 

de atributos produtivos mais favoráveis que os não-migrantes e que, em razão dessas 

características, seriam alocados de forma não-aleatória na população (SHULTZ, 1961; 

CHISWICK, 1999; TUNALI, 2000). Conforme será abordado adiante, a presença de auto-

seleção dos trabalhadores migrantes na amostra pode gerar estimativas tendenciosas das 

equações de rendimentos (LEE, 1978; HECKMAN, 1979). Todavia, o instrumental empírico 

empregado nesse capítulo permitirá estimar conjuntamente os efeitos das variáveis sócio-

econômicas (atributos pessoais, educação, posição no trabalho, localização regional etc) sobre 

as probabilidades de migração rural-urbana e salários. 

Não menos importantes são as estimativas do retorno econômico à migração rural-

urbana (diferencial de salário por condição de migrante/não-migrante) que, um vez obtidas, 

podem ser usadas para caracterizar a consistência das escolhas de residência setorial com as 

oportunidades econômicas associadas à arbitragem. O provimento de tais informações aliado 

ao quadro projetado de forte urbanização no Brasil para os próximos cinqüenta anos, tornam 

tal investigação de suma relevância para o norteamento das políticas públicas.  

Nessa perspectiva, o presente capítulo é dividido em mais cinco seções. Na segunda 

seção é apresentado um modelo de migração na ótica do capital humano, no qual se introduz a 

possibilidade de desemprego urbano. A terceira seção é dedicada à especificação e estratégia 

empírica. A quarta seção descreve as informações da base de dados e tratamentos utilizados. 

Já na quinta seção são apresentadas e discutidas as evidências empíricas a respeito dos 

determinantes da migração rural-urbana, dos rendimentos do trabalho e as estimativas do 

retorno econômico à migração. Por fim, a sexta parte é reservada às considerações finais do 

capítulo. 

 

5.2. Um Modelo de Migração Rural-Urbana na Abordagem do Capital Humano 
 

O modelo apresentado nessa seção é uma extensão daquele aplicado pioneiramente por 

Nakosteen e Zimmer (1980) e procura formalizar a migração rural-urbana na abordagem do 

capital humano agregando ao plano de migrar a questão das oportunidades de emprego. A 

estratégia é integrar as predições da teoria da migração do capital humano à hipótese de 
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informação assimétrica acerca da localização exata do posto de trabalho, ou seja, assume-se 

que os trabalhadores antecipam apenas a distribuição dos salários, mas desconhecem a 

localização exata dos empregadores. Logo, tanto as probabilidades individuais de emprego, 

como os diferenciais de remuneração passam a ser relevantes para a arbitragem, fato que 

resgata a idéia original dos modelos todarianos e torna a análise do fenômeno migratório mais 

realista
15

. 

Para tanto, considere-se um país dividido em apenas dois setores: o rural "𝑟" e o 

urbano "𝑢", onde, por simplificação, a decisão de migração se restringe há um processo de 

escolha binária. Suponha-se que em um dado período de tempo 𝑡 cada indivíduo 𝑖 residente 

no meio rural precisa escolher entre permanecer no mesmo ou migrar para a zona urbana. 

Caso escolha continuar no setor de origem, o trabalhador espera receber um salário real 𝑊𝑟
16

. 

De outro modo, se o indivíduo optasse em migrar para a zona urbana teria um salário 

esperado 𝑃𝑢𝑊𝑢 , onde 𝑃𝑢 ∈ [0,1] é a probabilidade de encontrar emprego no setor urbano e 𝑊𝑢  

o é o salário real.  

A decisão em favor da migração também envolve custos fixos, monetários e não-

monetários (psicológicos), representados por 𝐶 17
. A opção pela migração rural-urbana 

depende do valor presente do benefício líquido a ser calculado pelo indivíduo, que é dado pela 

função objetivo: 

 
𝐼 =  𝑒𝑏𝑡 [𝑃𝑢 𝑡 𝑊𝑢 𝑡 −

𝑇

0

𝑊𝑟 𝑡 ]𝑑𝑡 − 𝐶 (1)  

Onde: 𝐼 é o valor presente do benefício líquido, 𝑏 é a taxa de desconto intertemporal e 𝑇 é o 

de permanência na força de trabalho (associado inversamente à idade do indivíduo). 

Por simplificação, suponha apenas dois períodos: (i) 𝑇 = 0 (primeiro período), no qual 

os indivíduos apenas dedicam seu tempo ao estudo e lazer e (ii) 𝑇 = 1 período em que 

ofertam trabalho e decidem sobre a migração rural-urbana
18

. Admitindo, por outro lado, que a 

taxa de desconto intertemporal é muito pequena, a função objetivo (1) pode ser reduzida a: 

                                                 
15 Aqui os trabalhadores são neutros ao risco, no sentido de que a variância da distribuição das rendas não afeta a 

decisão de migrar, apenas a probabilidade de emprego é considerada (TAYLOR e MARTIN, 2002). 
16 Note-se que aqui é assumido pleno emprego no meio rural, fato consoante com a abordagem clássica de 

Todaro (1969). Tal hipótese é justificada em razão da repartição dos rendimentos agrícolas entre as famílias 

aliada à presença da renda não-monetária no meio rural, fatores que enfraquecem o papel do desemprego rural 

no cálculo do retorno à migração rural-urbana. No caso de baixa probabilidade de emprego na zona rural o custo 

de oportunidade da emigração poderia ser nulo. 
17

 Caso o indivíduo decida permanecer no setor de origem, supõe-se que o mesmo deve ter custo monetário e 

não-monetário nulos, além de informação perfeita acerca do mercado de trabalho local.  
18

 O tempo é variável fundamental para a análise da migração. Todavia, aqui a simplificação para dois períodos é 

consoante com os modelos empíricos adotados (RIADH e RASSEN, 1998). 



79 

 

 

 𝐼 =  𝑃𝑢𝑊𝑢 −𝑊𝑟 − 𝐶 (2)  

Assim, a migração rural-urbana ocorre com probabilidade 𝑃𝑟𝑢 ∈ [0,1] se, e somente, 

se: 

 𝑀 = 1 ⟺  𝐼 > 0 (3)  

 𝑀 = 0 ⟺  𝐼 ≤ 0 (4)  

Onde: 𝑀 é uma variável binária que assume o valor 1 se o valor presente do benefício líquido 

é positivo (a migração rural-urbana é observada), e tem valor 0 caso contrário
19

. Também é 

pressuposto que a probabilidade de migração aumenta com o benefício líquido 
𝜕𝑃𝑟𝑢

𝜕𝐼
> 0.  

 Portanto, percebe-se que a probabilidade de migrar passa a ser função do diferencial 

de salários esperado (probabilidade de emprego) e dos custos associados à migração (RIADH 

e HASSEN, 1998). 

Ainda é importante perceber que, com a introdução da possibilidade de não obter 

emprego no destino - equação (2), o diferencial positivo de salários líquidos não é condição 

suficiente para a ocorrência da migração. Mesmo que o salário líquido na zona urbana seja 

relativamente maior que o obtido no meio rural, uma baixa probabilidade de emprego poderia 

tornar a migração uma estratégia inviável. Essa intuição corrobora o papel do desemprego 

urbano na decisão de migrar, conforme uma importante conexão introduzida pioneiramente 

por Todaro (1969) e Harris e Todaro (1970). 

 

5.3. Especificação Econométrica e Estratégia Empírica 
 

Nessa seção pretende-se efetuar a passagem do modelo teórico de migração do capital 

humano para a especificação empírica, conforme proposto inicialmente proposto por Lee 

(1978) e aplicado ao caso da migração por Nakosteen e Zimmer (1980). A abordagem teórica 

da seção anterior servirá de embasamento para as equações do modelo empírico, explicitando 

a interdependência entre decisão de migrar, procura por emprego e determinação dos salários. 

Para tanto, inicialmente, apresenta-se a versão original do modelo estrutural de Nakosteen e 

Zimmer (1980) que trata da determinação conjunta da migração e dos salários. Em seguida 

desenvolve-se uma versão ampliada do modelo empírico precedente, que considera, além da 

relação já reportada, a interação entre decisão de migrar e procura por emprego. Por fim, são 

introduzidas as equações de predições de salários, que fornecem estimativas consistentes e 

                                                 
19

 Polachek e Horvath (1977) ampliaram o modelo de Sjaastad (1962) e chegaram a soluções ótimas com valores 

extremos em intervalo. Esse resultado respalda a análise da migração com uso de variáveis dicotômicas, que 

representem a decisão individual de permanecer ou de sair da região/setor de origem. 
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não-tendenciosas para o retorno econômico à migração rural-urbana, mesmo na presença de 

uma possível distribuição não-aleatória para alguns indivíduos na população (auto-seleção). 

 

5.3.1. Modelo Empírico Básico  
 

Inicia-se aqui a apresentação do modelo empírico de Nakosteen e Zimmer (1980) 

discutindo o papel dos custos associados à migração. Cabe ressaltar que o trabalho de Sjaastad 

(1962) foi pioneiro na formalização e classificação dos custos monetários e não-monetários da 

migração na abordagem da teoria do capital humano, servindo de importante referência para 

as modelagens posteriores (BORJAS, 1987; CHISWICK, 1990). O presente modelo empírico 

não foge à regra, e assume que tais custos, geralmente desconhecidos pelo pesquisador, são 

condicionados por características pessoais/familiares e da região/setor de origem  𝑍 , assim 

como, pela heterogeneidade não-observada dos trabalhadores (휀𝑐): 

 𝐶 = 𝜇′𝑍 + 휀𝑐  (5)  

Onde: 𝜇′ é um vetor de parâmetros. 

A presença de censura na amostra permite observar apenas o salário do migrante no 

meio urbano "𝑢" e o salário do não-migrante na zona rural  “𝑟". Assim, para explicitar a 

relação entre decisão de migrar e determinação dos salários, conforme mostra a equação (2), o 

modelo estrutural requer a introdução de duas equações mincerianas para os salários, isto é, 

uma para os não-migrantes e outra para os migrantes, respectivamente: 

  𝑙𝑛𝑊𝑟 =  𝜃𝑟
′𝑋𝑟 + 휀𝑟                                         𝑠𝑒  𝑀 =  0 (6)  

 𝑙𝑛𝑊𝑢 =  𝜃𝑢
′ 𝑋𝑢 +  휀𝑢                                        𝑠𝑒  𝑀 =  1 (7)  

Onde: 𝑋𝑟 é um vetor de características pessoais do indivíduo na região/setor de origem (meio 

rural), 𝑋𝑢 um vetor de atributos do indivíduo no meio urbano "𝑢", 𝜃𝑟
′  e  𝜃𝑢

′ , são vetores de 

parâmetros, 휀𝑟  e 휀𝑢  são termos de erros estocásticos, normalmente distribuídos com média 

constante e variâncias dadas por  𝜍𝑟
2 e 𝜍𝑢

2. 

Considere-se a ausência de desemprego no meio urbano (𝑃𝑢 = 1). Logo, substituindo-

se (5), (6) e (7) na equação (2) pode-se parametrizar uma versão estocástica para o índice de 

seleção da condição de migrante/não-migrante: 

 𝐼∗ =  𝑙𝑛𝑊𝑢  − 𝑙𝑛𝑊𝑟 − 𝜇
′𝑍 +  휀𝑢 − 휀𝑟 −  휀𝑐   

Ou ainda: 

𝐼∗ = 𝜃𝑢
′ 𝑋𝑢 − 𝜃𝑟

′𝑋𝑟 − 𝜇
′𝑍 + 𝜖    (8)  

Onde: 𝜖 é um termo de erro probabilístico. 
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A equação (8) representa a forma reduzida do modelo estrutural de migração e 

determinação dos salários. Além de explicitar a interdependência entre a decisão de migrar e 

formação dos rendimentos do trabalho, o modelo considera os efeitos de uma possível não-

aleatoriedade dos trabalhadores na população sobre os salários, processo gerado pelos 

diferenciais de atributos produtivos não-observados. Como já fora discutido, alguns 

indivíduos são, em média, mais predispostos, perseverantes, motivados, propensos ao risco 

etc, características que influenciam suas posições na população (SHULTZ, 1961; 

CHISWICK, 1999). 

 Mais especificamente, o modelo em foco procura identificar os efeitos da auto-seleção 

ao supor que os termos de erro das equações de salários (6) e (7) são correlacionados com o 

termos de erro da equação de seleção (8), conforme ilustrado pela matriz de covariância 

simétrica:  

Cov(휀𝑟 , 휀𝑢 , 𝜖) ≡  

1 . .
𝜍𝑟𝜖 𝜍𝑟

2 .

𝜍𝑢𝜖 𝜍𝑟𝑢 𝜍𝑢
2
  

Onde: 𝜍𝑟𝜖  e 𝜍𝑢𝜖  são, respectivamente, as covariâncias entre o erro estocásticos de (6) e (8) e 

de (7) e (8), 𝜍𝑟𝑢  a covariância entre os termos de erro de (6) e (7) e 𝜍𝜖
2 = 1 a variância do 

termo de erro da equação de seleção (8), por simplificação, normalizada para a unidade. Neste 

caso, conforme mostram Heckman (1979) e Lee (1978,1979), a estimativa de (6) e (7) por 

mínimos quadrados ordinários (MQO) produziria estimadores tendenciosos, pois valores 

esperados para os termos não-explicados poderiam ser tais que 𝐸(휀𝑟|𝑀 = 0) ≠ 0 e 𝐸(휀𝑢 |𝑀 =

1) ≠ 0. Este é o conhecido viés de seleção gerado pela amostra/população. 

 Para contornar o referido problema, se tornou comum na literatura utilizar a 

metodologia de estimação em dois estágios, proposta pelos autores anteriormente 

mencionados. Tal técnica, também chamada de Heckit, consiste em estimar no primeiro 

estágio, a equação de seleção (8) por um probit univariado. Em seguida, conforme mostram  

Lee (1979, p.983) e Maddala (1983, p.257-258), é possível, a partir da predição linear 

𝑌 ≡ 𝜃 𝑢
′ 𝑋𝑢 − 𝜃 𝑟

′𝑋𝑟 − 𝜇 
′𝑍, calcular dois termos de correção para auto-seleção, também 

conhecidos como “taxas inversas de Mill (IMRs)”: um para a equação de salários dos 

migrantes 𝜆𝑢 ≡ −
𝑓 𝑌  

F 𝑌  
 e outro para os salários dos não-migrantes 𝜆𝑟 ≡

𝑓 𝑌  

1−F 𝑌  
, onde 𝑓 é a 

função de densidade normal e F a função acumulada de densidade normal. 

No segundo estágio, estimam-se por MQO as seguintes equações de salários corrigidas 

– equações condicionadas a distribuição dos trabalhadores na amostra, respectivamente, para 

migrantes e não-migrantes: 
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 𝑙𝑛𝑊𝑟 =  𝜃𝑟
′𝐵𝑋𝑟 + 𝜍𝑟𝜖𝜆𝑟 + 𝜈𝑟                                            𝑠𝑒  𝑀 =  0 (9)  

 𝑙𝑛𝑊𝑢 =  𝜃𝑢
′𝐵𝑋𝑢 + 𝜍𝑢𝜖𝜆𝑢 +  𝜈𝑢                                          𝑠𝑒  𝑀 =  1 (10)  

Onde: 𝜃𝑟
′𝐵 e 𝜃𝑢

′𝐵 são vetores de parâmetros corrigidos para viés de seleção envolvido na 

condição de migrante/não-migrante e 𝜈𝑟  e 𝜈𝑢  são termos de erro probabilístico com média 

zero e variância constante. 

Conforme mostram Lee (1979, p.425-426) e Maddala (1983,  p.257-262), a depender 

dos sinais e magnitude dos parâmetros (covariâncias) 𝜍 𝑟𝜖  e 𝜍 𝑢𝜖  estimados em segundo 

estágio, é possível obter alguns direcionamentos a respeito dos efeitos da auto-seleção sobre 

os rendimentos. De acordo com os referidos autores, para manter conformidade com a 

abordagem clássica de Roy (1951), deve-se assumir a priori que 𝜍 𝑟𝜖 − 𝜍 𝑢𝜖 > 0. Tal restrição 

assegura que a distribuição dos trabalhadores na população (arbitragem) é consistente com as 

oportunidades econômicas (salários esperados). Dessa forma, caso se estime 𝜍 𝑟𝜖 > 0 e 

𝜍 𝑢𝜖 < 0, pode-se dizer que os migrantes e não-migrantes são positivamente auto-

selecionados, uma vez que ganhariam, em média, um salário maior que um indivíduo 

aleatoriamente observado nas populações de migrantes e não-migrantes, respectivamente
20

. 

Em geral, a significância estatística de ao menos um dos referidos parâmetros atesta a 

presença de algum tipo de seletividade.  

Quanto à estimativa do retorno econômico à migração, um dos cernes dessa pesquisa, 

podem-se usar os parâmetros corrigidos 𝜃𝑟
′𝐵 e 𝜃𝑢

′𝐵 de (9) e (10) para fazer predições lineares 

de salários factuais e contrafactuais (salários não-condicionados em logaritmo) em toda a 

amostra (FALARIS, 1987,p.431) 
21

. Note-se que os termos de correção para viés de seleção 

𝜆𝑟  e 𝜆𝑢  não são computados nesse último cálculo, pois estes já foram usados nas estimativas 

das equações de salários condicionadas a observação dos migrantes/não-migrantes na 

amostra. Feitas tais ressalvas, a predição do salário factual pode ser interpretada como o 

rendimento que o migrante (não-migrante) obteve no meio urbano (rural), considerando a 

valoração não-tendenciosa das dotações de atributos pessoais feita pelo mercado de trabalho 

dos setores. Por sua vez, a predição do salário contrafactual é a renda do trabalho que o 

migrante (não-migrante) obteria caso tivesse permanecido (migrado) no meio rural (para o 

meio urbano), permitindo, mais uma vez, a valoração das características individuais segundo 

                                                 
20

 Para os demais casos consultar Riadh e Rassen (1998, p.353). 
21

 É importante ressaltar que o foco da análise empírica dessa pesquisa recai sob a estimação do retorno 

econômico à migração rural-urbana, conforme a estratégia de Tunali (2000) e não na estimação dos parâmetros 

estruturais dos modelos empíricos. Para maiores detalhes sobre esse último procedimento, que envolve mais de 

dois estágios, consultar Nakosteen e Zimmer (1980) e Riadh e Hassen (1998). 
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os parâmetros dos mercados de trabalho urbano e rural. Portanto, o retorno econômico é 

definido como a diferença entre as predições lineares do salário factual e o contrafactual, no 

caso dos migrantes, e o hiato entre as predições lineares do salário contrafactual e factual, 

para os não-migrantes. Formalmente, o retorno econômico à migração pode ser calculado por: 

𝑅𝑟𝑢 ≡ 𝑙𝑛𝑊 𝑢 − 𝑙𝑛𝑊 𝑟 (11)  

Onde: 𝑙𝑛𝑊 𝑟   e 𝑙𝑛𝑊 𝑢  são, respectivamente, as predições lineares de (6) e (7) sob a amostra 

total de migrantes e não-migrantes, porém, utilizando os coeficientes corrigidos pelo modelo 

básico 𝜃𝑟
′𝐵 e 𝜃𝑢

′𝐵. 

 

5.3.2. Modelo Empírico Ampliado  
 

A principal limitação do modelo empírico aplicado por Nakosteen e Zimmer (1980), 

Riadh e Rassen (1998), entre outros, é a desconsideração da interdependência entre migração 

e busca por emprego. Tal conexão foi modelada pioneiramente por Todado (1969) e Harris e 

Todaro (1970).  

O desenvolvimento das teorias do capital humano e da procura por trabalho (job-

search), aliado ao avanço das técnicas econométricas e disponibilidade de microdados, 

permitiu a publicação de diversos estudos fundamentados na análise de variáveis individuais e 

de educação. Todavia, segundo destacam Somik et al. (2006), a tendência mais recente 

verificada nessa linha de pesquisa é a integração entre as abordagens do capital humano e 

procura por emprego. O modelo empírico proposto a seguir não foge à referida regra e 

procura tornar mais realista a análise empírica da migração rural-urbana no Brasil. 

Nesse sentido, considere-se que há possibilidade de desemprego no mercado de 

trabalho urbano, isto é, na decisão de migrar o trabalhador também considera a probabilidade 

de emprego na cidade 𝑃𝑢 ∈ [0,1]. Assim, substituindo (5), (6) e (7) na equação (2), chega-se 

a: 

 𝐼∗ = 𝑃𝑢𝑙𝑛𝑊𝑢  − 𝑙𝑛𝑊𝑟 − 𝜇
′𝑍 +  𝑃𝑢휀𝑢 − 휀𝑟 −  휀𝑐   

Ou 

    𝐼∗ = 𝑃𝑢(𝜃𝑢
′ 𝑋𝑢)− 𝜃𝑟

′𝑋𝑟 − 𝜇
′𝑍 + 휀    (12)  

Onde: 휀 é um termo de erro aleatório. 

 A nova equação de seleção (12) gera uma interdependência entre decisão de 

arbitragem setorial e procura por emprego, isto é, a probabilidade de migrar depende da 

probabilidade de emprego, conforme a equação em foco, entretanto, esta última também é 

afetada pela primeira. Assim, a estratégia seguida para contornar esse fato é a estimação 
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simultânea das probabilidades de migração e emprego por um sistema probit bivariado 

(TUNALI, 1986). A despeito de tais decisões poderem procedesse de forma seqüencial, o 

referido modelo apresenta vantagens operacionais muito atraentes. Primeiro, evita a hipótese 

da independência das alternativas irrelevantes, sob a qual as razões de probabilidades não se 

alterariam mediante uma alteração no conjunto de escolhas, característica dos modelos da 

família logit multinomial/condicional/aninhado. Segundo, em comparação a um probit 

ordenado, tem a peculiaridade de superar potenciais problemas de endogeneidade decorrentes 

da aquisição de um novo conjunto de informações durante o processo de escolha seqüencial. 

Admita-se que as características observáveis que afetam os custos individuais da 

migração  𝑍  também atuam na determinação da empregabilidade dos trabalhadores. Assim, é 

possível reconsiderar (12), adicionando a esta uma equação para a probabilidade de 

emprego,permitindo, portanto, que a decisão conjunta de migração e procura por emprego 

seja modelada a partir do seguinte sistema recursivo probit bivariado: 

 
 𝐼1
∗ = 𝜃1𝐷 +  𝜃𝑢

′ 𝑋𝑢 − 𝜃𝑟
′𝑋𝑟 − 𝜇

′𝑍 + 𝜖1        𝑀 =  
1 𝑠𝑒  𝐼1

∗ ≥ 0 

0 𝑠𝑒  𝐼1
∗ < 0

  (13)  

 
        𝐼2

∗ = 𝛼′𝑍 + 𝜖2                                             𝐷 =  
1 𝑠𝑒  𝐼2

∗ ≥ 0 

0 𝑠𝑒  𝐼2
∗ < 0

  (14)     

Onde: 𝐼1
∗
 e 𝐼2

∗   são variáveis latentes que medem o benefício associado, respectivamente, a 

decisão de migrar e a busca por trabalho, 𝑀 registra valor 1 se o indivíduo é migrante rural-

urbano e 0, caso seja não-migrante rural, 𝐷 é uma variável binária que assume o valor 1 se o 

indivíduo está empregado, e 0 caso esteja desempregado, 𝛼′ é um vetor de parâmetros, 𝜃1 é 

um coeficiente que capta a interdependência (endogeneidade) direta entre as probabilidades 

de migração e de emprego, 𝜖1 e 𝜖2 termos estocásticos que representam características 

produtivas não-observáveis com coeficiente de correlação 𝜌 ≡ 𝑐𝑜𝑟(𝜖1 , 𝜖2) e variâncias 𝜍𝜖1
2  e 

𝜍𝜖2
2 . 

 Duas características são fundamentais na especificação desse modelo. Primeiro, uma 

correlação estatisticamente significativa entre os termos de erro atesta que as características 

não-observadas dos migrantes/não-migrantes também podem influenciar a chance de os 

mesmos encontrarem emprego. Nesse sentido, espera-se que as partes não-explicadas das 

equações (13) e (14) guardem correlação. Segundo, conforme mostram Monfardini e Radice 

(2006), quando 𝜌 = 0 no modelo recursivo, implica  𝐼2
∗ e 𝜖1 não-correlacionados e, portanto, a 

decisão de procura por trabalho seria exógena à decisão de migração. Logo, a significância 



85 

 

 

estatística do coeficiente de correlação pode ser utilizada como teste de exogeneidade
22

. Por 

outro lado, a interdependência entre probabilidade de migração e emprego ainda pode revelar-

se diretamente pela significância do coeficiente 𝜃1 associado à dummy endógena de 

emprego
23

.  

 Quanto à possível auto-seleção dos indivíduos na população, o modelo ampliado 

permite capturar efeitos mais complexos dessa característica sobre a determinação dos 

rendimentos. De acordo com Tunali (1986), quando o existem dois critérios interdependentes 

para a distribuição dos trabalhadores na população, a estrutura de covariância entre os termos 

não-explicados das equações de salários (6) e (7) e os termos aleatórios das equações de 

seleção (13) e (14) assume a forma da seguinte matriz simétrica:    

Cov(휀𝑟 , 휀𝑢 , 𝜖1, 𝜖2) ≡

 

 
 

𝜍𝜖1
2 . . .

𝜌𝜍𝜖1
𝜍𝜖2

𝜍𝜖2
2 . .

𝜍𝑟𝜖1
𝜍𝑟𝜖2

𝜍𝑟
2 .

𝜍𝑢𝜖1
𝜍𝑢𝜖2

𝜍𝑟𝑢 𝜍𝑢
2
 

 
 

 

Onde: 𝜍𝑟𝜖1
, 𝜍𝑟𝜖2

, 𝜍𝑢𝜖1
, 𝜍𝑢𝜖2

  são, respectivamente, as covariâncias entre os termos de erro de 

(6) e (13), (6) e (14), (7) e (13), (7) e (14), 𝜌𝜍𝜖1
𝜍𝜖2

 a covariância entre os termos aleatórios de 

(13) e (14), em que 𝜍𝜖1
 e 𝜍𝜖1

 são os correspondentes desvios-padrão.  

 Não diferentemente do caso referente ao modelo empírico básico com único critério de 

seleção (migrar/não-migrar), também é possível mostrar que a estimação das equações de 

salários (6) e (7) geraria coeficientes tendenciosos, uma vez que poderiam ocorrer valores 

esperados para os termos não-explicados como 𝐸(휀𝑟 |𝑀 =  0,𝐷 = 1) ≠ 0 e/ou 𝐸(휀𝑢 |𝑀 =  1,𝐷 =

1) ≠ 0 (TUNALI, 1986; HECKMAN, 1979; VIJVERBERG, 1995). Todavia, na estrutura do 

modelo ampliado, a auto-seleção dos indivíduos na amostra/população pode ocorrer a partir 

de um duplo critério: (i) a seleção do trabalhador na condição de migrante/não-migrante e (ii) 

a seleção do mesmo na condição de empregado/desempregado. Note-se que os termos de erro 

das equações de salários (6) e (7) podem se correlacionar com até dois termos não-explicados 

referentes as equações de seleção (13) e (14), cujos últimos, por seu turno, também são 

passíveis de inter-relação. Logo, nesse caso é possível haver um duplo viés de seleção. 

                                                 
22

 O teste mais usado na literatura é o teste de razão de verossimilhança sob a hipótese nula de exogeneidade 

𝜌 = 0 , vide Monfardini e Radice (2006, p.7).  
23

 A diferença entre as formas recursiva e não-recursiva do modelo bivariado é que na última não há variável 

binária endógena. Para maiores detalhes sobre a especificação de um sistema probit bivariado recursivo, 

consultar Maddala (1983, p.122) e Wilde (2000, p.310). 
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Para tornar possível a estimativa das equações de salários com coeficiente não-

tendenciosos, segue-se aqui a intuição original do método de estimação por dois estágios 

proposto por Lee (1978, 1979) e Heckman (1979)
24

. Tal procedimento além de ser 

computacionalmente operacional, produz estimadores consistentes para todas as equações 

envolvidas. 

Primeiro, estimam-se as equações de seleção na forma reduzida (13) e (14), por um 

sistema recursivo probit bivariado com amostra definida para migrantes/não-migrantes e 

empregados/desempregados. Nessa etapa, deve-se avaliar a significância estatística do 

coeficiente de correlação entre os componentes não-explicados das referidas equações 𝜌. No 

caso de correlação significativa, a estimação do probit bivariado é apropriado e consistente 

com a interdependência entre migração e procura por emprego. Assim, é possível utilizar a 

hipótese de distribuição normal bivariada para calcular os termos de correção dos salários 

para duplo viés de seleção (IMRs).  Seguindo Maddala (1983, p.282) e Tunali (1986, p.238, 

p.242, p.272-274), estes seriam computados como: 𝜆1𝑟 ≡ −
𝑓 𝑌 1 F Y 2

∗  

Ψ −𝑌 1 ,𝑌 2 ,−𝜌  
 , 𝜆2𝑟 ≡

𝑓 𝑌 2 F −Y 1
∗  

Ψ −𝑌 1 ,𝑌 2 ,−𝜌  
 , 

𝜆1𝑢 ≡
𝑓 𝑌 1 F Y 2

∗  

Ψ 𝑌 1 ,𝑌 2 ,𝜌  
  e 𝜆2𝑢 ≡

𝑓 𝑌 2 F Y 1
∗  

Ψ 𝑌 1 ,𝑌 2 ,𝜌  
, onde Ψ é a função acumulada de densidade normal 

bivariada. As variáveis que aparecem como argumentos dos termos anteriores são as 

predições lineares: 𝑌 1 ≡ 𝜃 1𝐷 +  𝜃 𝑢
′
𝑋𝑢 − 𝜃 𝑟

′
𝑋𝑟 − 𝜇 

′
𝑍 e  𝑌 2 ≡ 𝛼 

′  𝑍 feitas, respectivamente, a 

partir de (13) e de (14), em que Y 1
∗ ≡

𝑌 1−𝜌 𝑌 2

 1−𝜌 2 
1

2 
 e Y 2

∗ ≡
𝑌 2−𝜌 𝑌 1

 1−𝜌 2 
1

2 
 são combinações não-lineares e 

𝜌  a estimativa do coeficiente de correlação entre os termos não-explicados das equações em 

foco. 

No segundo estágio, a equação (6) deve ser regredida por MQO na amostra de não-

migrantes com a adição dos termos de correção 𝜆1𝑟  e 𝜆2𝑟  entre os regressores. Da mesma 

forma, a equação (7) é regredida em uma amostra composta apenas pelos migrantes, incluindo 

como regressores adicionais os termos de correção 𝜆1𝑢  e 𝜆2𝑢 . Essas últimas regressões 

representam equações de salários condicionadas a uma possível distribuição não-aleatória dos 

trabalhadores (auto-seleção) na amostra/população a partir de dois critérios: a condição de 

migrante/não-migrante e de empregado/desempregado. Formalmente, tem-se: 

                                            𝑙𝑛𝑊𝑟 =  𝜃𝑟
′𝐴𝑋𝑟 + 𝜍𝑟𝜖1

𝜆1𝑟 +  𝜍𝑟𝜖2
𝜆2𝑟 + 𝜉𝑟  se 𝑀 = 0,𝐷 = 1 (15)  

                                                 
24

 Conforme mostra Wilde (2000, p.310) a condição de identificação dos parâmetros no sistema recursivo probit 

bivariado exige apenas que haja variabilidade nos regressores. Para identificar o sistema estrutural, incluindo as 

equações de salários, são impostas restrições por exclusão, isto é, algumas variáveis que entram nas equações de 

seleção (13) e (14) não aparecem nas equações de salários (6) e (7).Vide Gobillon e Leblanc (2003). 
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 𝑙𝑛𝑊𝑢 =  𝜃𝑢
′𝐴𝑋𝑢 + 𝜍𝑢𝜖1

𝜆1𝑢 + 𝜍𝑢𝜖2
𝜆2𝑢 +  𝜉𝑢  se 𝑀 = 1,𝐷 = 1 (16)  

Onde: 𝜃𝑟
′𝐴 e 𝜃𝑢

′𝐴 são vetores de parâmetros corrigidos para viés de seleção envolvido nas 

condições de migrante/não-migrante e empregado/desempregado e 𝜉𝑟  e 𝜉𝑢  são termos de erro 

probabilístico com média zero e variância constante
25

. A significância estatística de ao menos 

um dos parâmetros (covariâncias) 𝜍 𝑟𝜖1
, 𝜍 𝑟𝜖2

, 𝜍 𝑢𝜖1
, 𝜍 𝑢𝜖2

 indica o efeito de algum tipo de viés 

de seleção na estimativa de alguma equação de salários. Entretanto, diferente do modelo 

empírico básico, aqui a avaliação dos sinais e magnitudes desses coeficientes não fornece 

diretamente a direção dos impactos da auto-seleção sobre os salários (DOLTON et al., 1989; 

VIJVERBERG, 1995). 

Uma vez estimadas as equações de salários corrigidas para duplo viés de seleção, 

pode-se usar os coeficientes corrigidos para o cálculo do retorno econômico à migração rural-

urbana. Da mesma forma que no modelo básico, o retorno econômico é computado pela 

diferença entre a predição linear dos salários factuais e contrafactuais para os migrantes, e no 

caso dos não-migrante, pela subtração dos salários contrafactuais e factuais preditos. Assim, a 

diferença entre a predição linear de (7) e (6) sob a amostra total e com os parâmetros 𝜃𝑟
′𝐴 e 

𝜃𝑢
′𝐴  fornecem o retorno econômico para migrantes e não-migrantes corrigido para duplo viés 

de seleção: 

𝑅𝑟𝑢
𝐴 ≡ 𝑙𝑛𝑊 𝑢 − 𝑙𝑛𝑊 𝑟 (17)  

 
5.4. Base de Dados, Tratamentos e Metodologia 
 

Os dados utilizados nesse trabalho são oriundos dos Censos Demográficos de 1991 e 

2000, publicados pelo IBGE. Apesar de ter uma menor periodicidade em relação às PNADs, 

os microdados dos Censos têm uma amostra muito superior e permitem estudar a migração 

entre localidades relativamente menores, como municípios e, especialmente, os movimentos 

populacionais entre os setores rural e urbano. 

As informações disponíveis nos Censos detalham várias características de migração e 

atributos socioeconômicos referentes aos indivíduos e domicílios recenseados.  Não obstante, 

no caso específico da migração inter-setorial, os quesitos das entrevistas censitárias permitem 

trabalhar apenas com o conceito de migrante de data fixa (curto prazo), ou seja, o indivíduo 

                                                 
25

 Por sua vez, os desvios-padrão das equações de salários podem não ser eficientes frente à presença dos termos 

de correção para viés de seleção (NELSON, 1984), possibilidade que também se aplica a estimativa das 

equações (9) e (10). Todavia, a estimação dos primeiros por técnicas de reamostragem, como bootstrap, fornece 

resultados robustos (CAMERON e TRIVEDI, 2005). 
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que há cinco anos da data do recenseamento encontrava-se residindo em outro município 

(setor) que não aquele declarado na data da entrevista. Com efeito, o critério de migrante por 

data fixa tem algumas vantagens em relação ao migrante por naturalidade, como por exemplo, 

a possibilidade de controle do tempo de migração, do cálculo da idade do indivíduo na época 

em que migrou e de informações sobre o município de partida. Nesse capítulo, o não-migrante 

rural é o indivíduo que nasceu e sempre morou na zona rural do município recenseado.  

Alguns controles tornaram-se necessários para a estimação dos modelos empíricos. O 

primeiro foi a exclusão de indivíduos estrangeiros e/ou naturalizados. Em seguida separou-se 

a amostra conforme a idade e o tempo de migração. Assim, em todas as regressões foram 

considerados apenas aqueles indivíduos com idade entre 18 e 70 anos e, no caso dos 

migrantes, descontando o tempo de residência no município, aqueles que na data de migração 

se encontravam nessa mesma faixa. O corte de idade é um procedimento comum na literatura 

e busca excluir aquelas pessoas que não teriam condições de arbitrar, isto é, os chamados 

migrantes agregados (FIESS e VERNER, 2003; SANTOS JÚNIOR et al., 2005). 

Embora o interesse dessa pesquisa não esteja centrado na estimação dos parâmetros 

estruturais e sim no retorno econômico, é importante destacar que a identificação dos modelos 

empíricos apresentados na seção anterior é feita a partir de restrições por exclusão de 

variáveis. Dessa forma, algumas variáveis que afetam os custos da migração e procura por 

emprego  𝑍  não aparecem nas equações de salários (6) e (7). Mais especificamente, nas 

equações (5) e (14) assume-se que características individuais como tamanho da família, 

condição na família, estado conjugal, além de algumas variáveis interadas que envolvem 

estado conjugal e sexo,  estado conjugal e filho menor de 16 anos,  influenciam os custos 

associados à migração e busca por trabalho, porém, não respondem diretamente pela 

formação dos rendimentos (GOBILLON e LEBLANC, 2003). Para ampliar os controles 

também foram consideradas dummies de residência estadual há cinco anos em ambas as 

equações. Quanto às variáveis que afetam os rendimentos do trabalho principal, foram 

introduzidos atributos pessoais como sexo, raça, idade, quadrado da idade, faixas de 

escolaridade, posição na ocupação, ramo de atividade e dummies de residência estadual na 

data da entrevista e há cinco anos. Todas essas as variáveis são consistentes com aquelas 

utilizadas em diversos estudos empíricos já citados sobre tema (NAKOSTEEN e ZIMMER, 

1980; RIADH e RASSEN, 1998; FIESS e VERNER, 2003; SANTOS JÚNIOR, et al., 2005; 

JUSTO, 2006). Na Tabela A.3 em apêndice, o leitor ainda pode ser encontrar uma descrição 

detalhada das variáveis utilizadas em todas as regressões presentes nesse capítulo. 
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Em relação às regressões que envolvem equações de salários (mincerianas), outro 

procedimento comum na literatura é a inclusão de indivíduos com rendimentos positivos no 

trabalho principal, já que tais equações não suportam salários nulos. Dada ainda a inexistência 

de índices de custo de vida específicos aos meios rural e urbano, não foi possível ajustar os 

salários para os diferenciais de custo de vida
26

. Todavia, os rendimentos do trabalho referentes 

ao Censo de 1991, foram convertidos em reais e atualizados para valores constantes do ano 

2000 a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 

 

5.5. Migração Rural-Urbana no Brasil: Determinantes e Retorno Econômico 
 

5.5.1. Determinantes da Migração Rural-Urbana 
 

 Vários estudos na literatura internacional aplicaram o modelo empírico (endogenous 

switching model) desenvolvido na seção 5.3 com pleno emprego no meio urbano. Contudo, 

conforme destacado por Cattaneo (2007), as evidências empíricas sobre migração e auto-

seleção (distribuição não-aleatória dos indivíduos na população) são bastante diferenciadas na 

literatura. 

Os pioneiros no uso do modelo de migração e determinação dos rendimentos foram 

Nakosteen e Zimmer (1980), que incorporaram os desenvolvimentos teóricos/empíricos sobre 

a relação entre migração e auto-seleção, especificamente, explicitando a interdependência 

entre processo de arbitragem e determinação dos rendimentos do trabalho. Os achados no 

estudo dos autores corroboram as predições do modelo de capital humano no sentido de que a 

não-aleatoriedade envolvida no processo migratório tende a aumentar os salários.   

Robinson e Tomes (1982) estudaram a relação entre migração, auto-seleção e 

determinação dos salários presente nos movimentos populacionais entre as províncias 

canadenses. Utilizando o modelo estrutural de migração do capital humano, os autores 

encontraram evidências a favor da arbitragem em função dos diferenciais de rendimento 

esperado. Islam e Choudhury (1991) também estudaram a migração do capital humano entre 

os municípios do Canadá. Seus resultados, por sua vez, apontam a importância das variáveis 

de atributos individuais na explicação da propensão à migração e da auto-seleção para a 

determinação de retornos não-tendenciosos. 

Lanzona (1998) também abordou o papel dos atributos produtivos não-observados na 

determinação dos rendimentos dos migrantes/não-migrantes nas comunidades rurais das 
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 A utilização dos índices de custo de vida propostos por Azzoni et al. (2003) é comum nos trabalhos sobre 

migração interestadual no Brasil. Entretanto, no presente estudo poderia distorcer os resultados, uma vez que 

abordam apenas os diferenciais para as principais regiões metropolitanas brasileiras, ignorando as iniqüidades de 

custo de vida entre os setores rural e urbano.  
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Filipinas. Após estimar equações de salários corrigidas para viés de seleção, o autor verificou 

um aumento considerável nos retornos à escolaridade e experiência. O autor também 

encontrou evidências a favor da maior produtividade relativa dos migrantes.  

Contudo, o estudo de Riadh e Rassen (1998) foi o primeiro a adotar o modelo de 

capital humano para estudar a migração rural-urbana e determinação dos salários na Tunísia. 

Seus resultados apontaram uma auto-seleção negativa entre os não-migrantes rurais, no 

sentido de que os mesmos têm percepção equivocada (racionalidade limitada) quantos aos 

ganhos potenciais da migração.  

Já em pesquisa aplicada à migração interna na Turquia com o modelo do capital 

humano, Tunali (2000) chegou a evidências semelhantes. Segundo seus achados, a maioria 

dos migrantes nesse país parece não responder significativamente aos diferenciais de 

rendimento esperado (inclusive os migrantes de rota rural-urbana), fato que favorece a 

presença de racionalidade limitada e/ou falhas de mercado de crédito (KATZ e STARK, 

1986).  

Agesa (2001) também estudou a migração rural-urbana no Kenya, aplicando o modelo 

de Nakosteen e Zimmer (1980). O autor mostrou que a maioria dos migrantes obteve retorno 

econômico positivo, característica que favoreceu a presença de seleção positiva (não-

aleatoriedade na população em razão de dotação favorável de atributos produtivos). 

Por sua vez, Long (2005) em estudo para a migração rural-urbana no Reino Unido 

chegou a evidências favoráveis à auto-seleção entre os migrantes. Entretanto, a verificada 

persistência dos não-migrantes no meio rural, em face de um potencial ganho salarial, foi em 

parte atribuída à possíveis falhas de mercados.   

No Brasil, apenas Ramalho e Silveira Neto (2007) focaram a questão da migração 

rural-urbana na ótica da teoria do capital humano e utilizando um modelo empírico de 

determinação conjunta da migração e salários, porém, se detiveram a região Nordeste do país. 

A partir dos dados dos Censos de 1991 e 2000 e após a estimação de equações de salários 

corrigidas para viés de seleção, os autores mostraram que o retorno econômico à migração foi 

em média positivo, evidência que permaneceu robusta mesmo com a ponderação dos salários 

pelas probabilidades de emprego no meio urbano. Contudo, não obstante as evidências na 

literatura internacional mostrarem-se bem diversificadas, ainda existe uma considerável 

lacuna quanto à questão de uma provável auto-seleção entre os migrantes do tipo rural-

urbano, assim como, a respeito dos potenciais rebatimentos dessa última característica na 

determinação dos retornos ao capital humano. 
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Avançando nessa direção, apresentam-se a seguir os resultados obtidos a partir da 

estimação do modelo empírico de migração do capital humano discutido nesse capítulo para 

os dados mais recentes do Censo de 2000. A amostra total considerada aqui corresponde a 

1.786.221 indivíduos brasileiros residentes nos meios rural e urbano que possuíam entre 18 e 

70 anos
27

. Destes, 92% ou o equivalente a 1.641.356 eram não-migrantes rurais e 8% 

(144.865) migrantes de rota rural-urbana. Quando se considerou a dicotomia entre 

empregados e desempregados a amostra reduziu-se para 876.636 trabalhadores, sendo que do 

total de não-migrantes 92% estava empregado e 8% desempregado. Já entre os migrantes 

essas percentuais corresponderam, respectivamente, a 85% e 15%.   

A Tabela 17, na próxima página, registra as evidências referentes à forma reduzida do 

modelo empírico na versão ampliada, isto é, a partir das equações (13) e (14) com duas 

especificações alternativas, uma não-recursiva e outra recursiva. Tais resultados representam 

as estimativas dos determinantes da migração rural-urbana no Brasil. A diferença entre as 

classificações anteriores refere-se à natureza assumida para a interdependência entre decisão 

de migrar e procura por emprego. Na forma não-recursiva, a variável binária de condição de 

emprego (empregado/desempregado - 𝐷) não entra na equação (13), ou seja, supõe-se que 

apenas as partes não-explicadas (termos de erro) das equações de decisão de migrar e 

emprego são correlacionadas. Já na forma recursiva, o sistema probit bivariado engloba a 

dummy de emprego na última equação, explicitando que o ato de migrar pode depender 

diretamente da probabilidade de emprego, conforme a modelo teórico apresentado e discutido 

na seção 5.3.  

Quanto à entrada das demais variáveis explicativas nos modelos, cabe fazer alguns 

comentários. Primeiro, a forma reduzida do modelo ampliado - ver equações (13) e (14), 

considera variáveis que afetam diretamente os custos da migração, busca por trabalho e 

rendimentos. Por conseguinte, enquanto determinantes dos custos associados à arbitragem e 

procura por emprego foram introduzidas as seguintes variáveis no vetor  𝑍 : sexo, idade, 

tamanho da família, condição na família, estado conjugal, variáveis interadas referentes ao 

estado conjugal e sexo,  estado conjugal e filho menor de 16 anos e variáveis binárias de 

localização estadual há cinco anos da data de entrevista censitária. Segundo, nos vetores 

correspondentes aos determinantes salariais dos migrantes e não-migrantes, respectivamente,  

𝑋𝑟  e 𝑋𝑢 , foram consideradas as variáveis de sexo, raça, idade, quadrado da idade, faixas de 

escolaridade, posição na ocupação, setor de atividade, além de dummies de residência estadual 
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 Para os migrantes essa faixa etária é referente a da data de migração. 



92 

 

 

na data do Censo e há cinco anos
28

. Esses últimos vetores entram na forma reduzida do 

modelo como instrumentais para os salários, um vez que devido à censura na amostra, estes 

apenas são observados no meio urbano para os migrantes e na zona rural para os não-

migrantes. Na Tabela A.3 em apêndice, encontra-se a definição detalhada de cada uma das 

variáveis mencionadas. 

 

Tabela 17 : Brasil - Migração rural-urbana e procura por emprego (regressões bivariadas 
- modelo empírico ampliado - forma reduzida) - 2000 

 
modelo bivariado não-recursivo modelo bivariado recursivo 

Equação migração emprego migração emprego 

Variável Coeficiente z Coeficiente z Coeficiente z Coeficiente z 

Sexo -0,1355 -22,1867 0,5020 94,6613 -0,1075 -15,9461 0,5032 94,6861 
Idade 0,0283 24,3654 0,0130 58,3964 0,0296 24,9821 0,0130 57,9894 
Fundamental Básico -0,0539 -8,7815 0,0898 15,8557 -0,0521 -8,3879 0,0891 15,7099 
Fundamental 0,0341 4,7308 -0,0246 -3,7469 0,0315 4,3150 -0,0244 -3,7085 
Médio -0,0120† -1,2570 0,1623 18,5226 -0,0055† -0,5696 0,1643 18,6661 
Superior 0,3331 14,9206 0,5336 16,7482 0,3545 15,7412 0,5415 16,8874 
Chefe 0,1819 28,5167 0,2821 48,3861 0,1992 29,8440 0,2828 48,2799 
Casado -0,0813 -13,3589 0,1451 21,7626 -0,0798 -12,9936 0,1451 21,7116 
Mulher. Casada 0,1508 10,4423 0,1095 7,5706 0,1680 11,4610 0,1094 7,5512 
Casado.Filho16 -0,0555 -4,1685 -0,0583 -4,4199 -0,0610 -4,5535 -0,0580 -4,3994 
Tamanho. Família -0,0531 -52,1452 -0,0057 -7,0002 -0,0542 -52,3243 -0,0056 -6,8635 
RO5 1,3400 20,3897 0,0149† 0,4645 1,3613 20,4443 0,0248† 0,7645 
AC5 0,2861† 1,7481 0,1947 6,1993 0,2990† 1,7990 0,1976 6,2804 
AM5 0,4404 5,1457 0,1350 7,3777 0,4549 5,2367 0,1385 7,5616 
RR5 -0,4887 -2,8653 -0,3860 -8,3427 -0,5185 -2,9952 -0,3817 -8,2336 
PA5 1,5443 25,9151 0,1437 11,9015 1,5757 26,0354 0,1470 12,1622 
AP5 -0,3018 -2,0113 -0,0463† -0,8774 -0,3076 -2,0234 -0,0457† -0,8693 
TO5 0,9176 12,4191 -0,0437† -1,9025 0,9289 12,3959 -0,0393† -1,7057 
MA5 2,3151 35,2347 0,3313 27,9841 2,3698 35,4440 0,3368 28,2952 
PI5 1,5078 25,2890 0,2912 21,7720 1,5462 25,5189 0,2954 22,0343 
CE5 1,8803 32,8877 0,1808 16,2357 1,9211 33,0299 0,1849 16,5536 
RN5 1,7966 18,6201 -0,1443 -10,5531 1,8154 18,4995 -0,1408 -10,2753 
PB5 2,2662 30,4161 0,1787 13,7905 2,3134 30,4761 0,1824 14,0440 
PE5 2,3061 43,3433 -0,0354 -3,3837 2,3433 43,2791 -0,0319 -3,0475 
AL5 2,2121 32,4410 0,0224† 1,5998 2,2500 32,4683 0,0254† 1,8065 
SE5 1,6814 17,6349 0,1511 9,4439 1,7180 17,7111 0,1546 9,6534 
BA5 1,9856 58,1373 -0,0252 -2,9660 2,0174 58,1596 -0,0214 -2,5164 
MG5 0,8635 27,4279 0,2413 27,9890 0,8903 27,7845 0,2450 28,3522 
ES5 0,4975 7,5664 0,4628 27,3729 0,5283 7,9078 0,4653 27,5005 
RJ5 0,2321 3,6145 0,1084 7,6407 0,2422 3,7139 0,1105 7,7850 
PR5 1,1645 31,0275 0,2416 22,3054 1,1963 31,3153 0,2466 22,6383 
SC5 0,5377 11,3715 0,5056 39,2663 0,5711 11,8815 0,5077 39,3975 
RS5 0,4705 8,7495 0,4438 41,2233 0,4999 9,1545 0,4464 41,4436 
MS5 1,1463 19,2777 0,1311 5,4420 1,1715 19,4212 0,1340 5,5506 
MT5 1,0408 21,6490 0,0280† 1,2736 1,0588 21,7243 0,0326† 1,4766 
Continua na próxima página... 
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 Vale ressaltar a diferença entre as dummies de localização estadual. Por exemplo, a variável PE5 assume o 

valor 1 se o trabalhador (migrante ou não-migrante) residia no meio rural de Pernambuco há cinco anos da data 

de referência e 0 caso contrário. Já a variável PE recebe o valor 1 se o migrante (não-migrante) morava na zona 

urbana (rural) do estado de Pernambuco na data do Censo e 0 caso contrário. Para maiores detalhes consultar a 

Tabela A.3 em apêndice. 



93 

 

 

Continuação da página anterior... 

 
modelo bivariado não-recursivo modelo bivariado recursivo 

Equação migração emprego migração emprego Equação migração emprego migração 

Variável Coeficiente z Coeficiente z Coeficiente z Coeficiente z 

GO5 0,4139 8,7249 0,1342 8,8998 0,4278 8,8917 0,1370 9,0883 
DF5 -0,0388† -0,4015 -0,1487 -2,7835 -0,0480† -0,4914 -0,1538 -2,9124 
Raça -0,0777 -16,4441 - - -0,0790 -16,4762 - - 
Idade. Quadrado -0,0004 -24,7882 - - -0,0004 -24,9994 - - 
Indústria 0,9113 155,2525 - - 0,9278 147,3079 - - 
Serviços 1,0109 183,1595 - - 1,0301 170,4908 - - 
Administração Pública 0,4137 30,2189 - - 0,4274 30,4629 - - 
Social 0,1991 15,9144 - - 0,2122 16,4855 - - 
Sem carteira -0,1561 -28,4057 - - -0,1518 -26,9344 - - 
Empregador -0,2952 -14,3713 - - -0,2981 -14,3662 - - 
Conta-própria -0,5658 -90,3350 - - -0,5679 -89,9084 - - 
Funcionário Público -0,2610 -19,8182 - - -0,2620 -19,6537 - - 
RO -0,2566 -3,9393 - - -0,2620 -3,9624 - - 
AC -0,4699 -2,8818 - - -0,4784 -2,8860 - - 
AM -0,4566 -5,6277 - - -0,4665 -5,6618 - - 
RR 0,5687 4,0531 - - 0,5733 4,0302 - - 
PA -1,5720 -26,4627 - - -1,5991 -26,4892 - - 
AP 0,4912 4,0624 - - 0,4947 4,0429 - - 
TO -0,6521 -9,1460 - - -0,6621 -9,1460 - - 
MA -2,3805 -35,4551 - - -2,4217 -35,4716 - - 
PI -1,9078 -31,4635 - - -1,9396 -31,4681 - - 
CE -2,3330 -39,8648 - - -2,3733 -39,8434 - - 
RN -2,2795 -23,4416 - - -2,3155 -23,4045 - - 
PB -2,7669 -35,8222 - - -2,8142 -35,7485 - - 
PE -2,6024 -48,1389 - - -2,6476 -48,0708 - - 
AL -2,2859 -32,7292 - - -2,3252 -32,7353 - - 
SE -2,2370 -22,9641 - - -2,2766 -22,9598 - - 
BA -2,3416 -69,0278 - - -2,3827 -68,9493 - - 
MG -1,0743 -35,4901 - - -1,0922 -35,4852 - - 
ES -0,6174 -9,7986 - - -0,6300 -9,8365 - - 
RJ -0,6203 -10,2141 - - -0,6316 -10,2342 - - 
PR -1,0367 -27,7510 - - -1,0551 -27,7928 - - 
SC -0,6526 -14,2592 - - -0,6667 -14,3506 - - 
RS -0,6125 -11,6565 - - -0,6242 -11,7081 - - 
MS -0,6830 -11,2844 - - -0,6953 -11,3119 - - 
MT -0,2348 -5,0990 - - -0,2403 -5,1403 - - 
GO -0,1768 -4,0274 - - -0,1812 -4,0643 - - 
DF 0,4640 8,6283 - - 0,4696 8,6107 - - 
Empregado - - - - -0,2164 -9,6261 - - 
Constante -1,5105 -64,5505 0,2205 17,0653 -1,4020 -53,0379 0,2171 16,7588 

Teste de razão de verossimilhança para 𝝆 = 𝟎  
𝝆 -0,3562 -0,2508 
𝝌𝟏
𝟐 7.236,31 192,13 

P-valor (𝝌𝟏
𝟐) 0,0000 0,0000 

Qualidade do ajustamento 

Count R2 0,9215 0,9211 
Observações 876.636 876.636 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Notas: † não estatisticamente significativo a 5%. Estatística z (normal) baseada em desvios-padrão robustos à 

heterocedasticidade. 
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Observando os resultados da Tabela 17, percebem-se evidências de suma relevância 

para o modelo proposto nessa tese. Primeiro, o teste de razão de verossimilhança para o 

coeficiente de correlação entre as partes não-explicadas das equações de seleção no probit 

bivariado  𝜌  acusou significância estatística, independente de o sistema considerado ser 

recursivo ou não. Isso assegura que o modelo ampliado, constituído por duas equações de 

seleção (i) condição de migrante/não-migrante e (ii) condição de empregado/desempregado, é 

mais apropriado que o modelo empírico básico de Nakosteen e Zimmer (1980), que é 

embasado apenas no primeiro critério de seleção (migrante/não-migrante). Segundo, 

comparando as especificações não-recursiva e recursiva para o probit bivariado, nota-se que a 

última forma é preferida, uma vez que o coeficiente associado à dummy de emprego foi 

estatisticamente significativo e com sinal negativo, indicando que o fato de o indivíduo estar 

empregado diminui a probabilidade de migração e que as decisões de migrar e procurar 

emprego tem caráter interdependente. Ainda é possível constatar que a estimação do modelo 

reduzido, pela forma recursiva, produziu coeficientes diferenciados, sobretudo, em relação às 

faixas de escolaridade (capital humano). Finalmente, vê-se que o sinal do coeficiente de 

correlação entre os componentes não-explicados  𝜌  foi negativo, não obstante a 

especificação considerada. Tal evidência é consistente com hipótese de duplo critério de 

seleção dos indivíduos na população, ou seja, os atributos produtivos não-observados que 

afetam positivamente a probabilidade de emprego diminuem a probabilidade de o trabalhador 

migrar para o meio urbano. 

A despeito dos achados anteriores, os coeficientes obtidos não permitem uma 

interpretação apurada do impacto de cada variável sobre a probabilidade de migração e 

emprego. Para tanto, a Tabela 18 a seguir, reporta, para fins comparativos, os efeitos 

marginais relacionados a três tipos de modelo.  

Na primeira coluna encontram-se os resultados para a versão básica de único critério 

de seleção (migrar ou não migrar), empregada por Nakosteen e Zimmer (1980), Riadh e 

Rassen (1998) e Long (2005) e estimado aqui por um probit univariado. Já na segunda e 

terceira colunas, registram-se os resultados para o modelo ampliado de duplo critério de 

seleção, que foram obtidos, respectivamente,  por sistema probit bivariado não-recursivo e 

outro recursivo (incluindo dummy de emprego como regressor). Com intuito de facilitar a 

interpretação analítica,  são apresentados apenas os resultados para as variáveis relacionadas 

aos custos de migração e procura por emprego  𝑍 , uma vez que as demais variáveis entraram 

na forma reduzida do modelo empírico apenas como instrumentos para efeito do diferencial 

de salários. 
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Tabela 18: Brasil - Regressões: efeitos marginais para as probabilidades de migração 
rural-urbana e emprego (modelo empírico – variáveis de custo) - 2000 
Equação de 

Seleção 

Probit Univariado: 

Probabilidade de migração 

Probit Bivariado: 

Probabilidade conjunta de migração e emprego 

  
modelo não-recursivo modelo recursivo 

Função de custo Efeito Marginal P-valor Efeito Marginal P-valor Efeito Marginal P-valor 

Sexo -0,0109 0,0000 -0,0033 0,0000 -0,0025 0,0003 
Idade 0,0020 0,0000 0,0034 0,0000 0,0035 0,0000 
Fundamental Básico -0,0015 0,0011 -0,0042 0,0000 -0,0044 0,0000 
Fundamental 0,0110 0,0000 0,0033 0,0000 0,0032 0,0001 
Médio 0,0133 0,0000 0,0017† 0,1130 0,0018† 0,0982 
Superior 0,0698 0,0000 0,0609 0,0000 0,0626 0,0000 
Chefe 0,0268 0,0000 0,0255 0,0000 0,0264 0,0000 
Casado -0,0076 0,0000 -0,0061 0,0000 -0,0066 0,0000 
Mulher.Casada 0,0044 0,0000 0,0210 0,0000 0,0230 0,0000 
Casado.Filho16 0,0023 0,0033 -0,0071 0,0000 -0,0075 0,0000 
Tamanho. Família -0,0052 0,0000 -0,0060 0,0000 -0,0062 0,0000 
RO5 0,3060 0,0000 0,3370 0,0000 0,3440 0,0000 
AC5 -0,0025† 0,8770 0,0452† 0,1150 0,0465† 0,1140 
AM5 0,0229 0,0343 0,0726 0,0000 0,0749 0,0000 
RR5 -0,0427 0,0000 -0,0401 0,0000 -0,0411 0,0000 
PA5 0,4110 0,0000 0,4090 0,0000 0,4180 0,0000 
AP5 -0,0417 0,0000 -0,0269 0,0057 -0,0274 0,0058 
TO5 0,1580 0,0000 0,1870 0,0000 0,1910 0,0000 
MA5 0,6850 0,0000 0,6850 0,0000 0,6960 0,0000 
PI5 0,3730 0,0000 0,4070 0,0000 0,4180 0,0000 
CE5 0,5170 0,0000 0,5290 0,0000 0,5390 0,0000 
RN5 0,3830 0,0000 0,4810 0,0000 0,4860 0,0000 
PB5 0,6070 0,0000 0,6660 0,0000 0,6760 0,0000 
PE5 0,6520 0,0000 0,6460 0,0000 0,6540 0,0000 
AL5 0,6470 0,0000 0,6390 0,0000 0,6470 0,0000 
SE5 0,4250 0,0000 0,4710 0,0000 0,4810 0,0000 
BA5 0,5000 0,0000 0,4990 0,0000 0,5070 0,0000 
MG5 0,1490 0,0000 0,1600 0,0000 0,1650 0,0000 
ES5 0,0928 0,0000 0,0935 0,0000 0,0979 0,0000 
RJ5 0,0396 0,0000 0,0337 0,0009 0,0349 0,0009 
PR5 0,2460 0,0000 0,2720 0,0000 0,2800 0,0000 
SC5 0,0818 0,0000 0,1020 0,0000 0,1070 0,0000 
RS5 0,0740 0,0000 0,0836 0,0000 0,0873 0,0000 
MS5 0,2330 0,0000 0,2740 0,0000 0,2810 0,0000 
MT5 0,1890 0,0000 0,2310 0,0000 0,2360 0,0000 
GO5 0,0368 0,0000 0,0668 0,0000 0,0690 0,0000 
DF5 -0,0003† 0,9750 -0,0072† 0,4540 -0,0077† 0,4320 
Observações 1.786.221 876.636 876.636 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Notas: † não estatisticamente significativo a 5%. Os resultados são mostrados apenas para as variáveis que 

afetam os custos de migração e/ou procura por emprego. P-valor baseado em desvios-padrão robustos à 

heterocedasticidade. 

 

Os resultados mostram que as mulheres (categoria omitida) tem maior propensão à 

migrar para as cidades comparadas aos homens. Observa-se que os homens tem menos chance 

de obter emprego com a migração (terceira coluna), dado que a probabilidade conjunta de 

migrar e obter emprego diminui em 0,2% apenas em razão do indivíduo ser do sexo 

masculino. A idade (experiência) afeta positivamente a probabilidade de migração rural-



96 

 

 

urbana e a probabilidade de migrar e achar emprego, porém, em apenas 0,2% e 0,3%, 

respectivamente. 

As variáveis de posição e interação familiar também se revelaram importantes na 

determinação da migração rural-urbana. Note-se que os indivíduos responsáveis pela família 

(chefes) tem sua probabilidade de migração e emprego aumentada em 2,6% comparado aos 

não-chefes. Por seu turno, as evidências indicam que os custos da migração parecem ser 

maiores para os indivíduos casados e com grande número de familiares no domicílio, uma vez 

que as probabilidades de migração e conjunta (migração e emprego) dos mesmos são 

reduzidas a partir da presença desses atributos. 

A escolaridade é uma variável importante na determinação da migração.  Em relação 

aos indivíduos sem escolaridade ou com menos de 1 ano de estudo (categoria base), as 

pessoas com o grau de instrução fundamental básico (1 a 4 anos de estudo) são menos 

induzidas à migração rural-urbana, porém o efeito marginal correspondente é muito pequeno 

em cada especificação empírica. Já para os indivíduos com nível fundamental (5 a 10 anos) ou 

médio (11 a 14 anos), a chance de migração é incrementada em cerca de 1%. Contudo,  

observa-se que para os indivíduos com grau de instrução superior (15 ou mais anos de 

estudo), a probabilidade de migração para as cidades aumenta em 6,9% e a probabilidade 

conjunta de migração e emprego em 6,3%, pelo modelo recursivo. Assim, as evidências 

apontam que o investimento em educação pode atuar na redução dos custos associados à 

migração rural-urbana, ou seja, as pessoas bem instruídas parecem enfrentar melhor os 

entraves e riscos da mobilidade, estando em situação mais propícia para a arbitragem, 

resultado consoante com as predições da teoria do capital humano (BORJAS, 1994). Por outro 

lado, também deve ser considerado o fato de que o meio rural faz pouco uso de mão-de-obra 

muito qualificada, o que deve influenciar a probabilidade de migração dos mais educados. 

As variáveis dummies estaduais procuraram captar os efeitos diferenciados das 

características locais sobre a probabilidade de migração e emprego. Tendo como categoria 

omitida o indivíduo residente na zona rural do estado de São Paulo há cinco anos da data do  

Censo (ver Tabela A.3 em apêndice), observa-se que apenas o fato de o trabalhador residir em 

área rural dos estados nordestinos aumenta consideravelmente sua chance de migrar em mais 

de 35%, principalmente, para aqueles que moram no Maranhão, Pernambuco, Alagoas e 

Paraíba. Nas regiões Norte, Sul e Centro-Oeste destacam-se, respectivamente, os residentes 

no meio rural do Pará, os quais têm chance de migração elevada em 41%, os moradores da 

zona rural do Paraná com efeito marginal de 24% e de Mato Grosso do Sul com chances de 

migração aumentada em 23%. Por outro lado, vê-se que os moradores rurais dos estados 
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pertencentes ao Sudeste são os menos propensos à arbitragem entre os setores, sobretudo, os 

residentes no Rio de Janeiro. Finalmente, após considerar a decisão conjunta de migração e 

procura por emprego, essas últimas evidências permaneceram regulares (ver segunda e 

terceira colunas). 

 

5.5.2. Migração e diferenciais de salários: evidências iniciais  
 

 

Nessa subseção procura-se produzir evidências acerca da diferenciação salarial entre 

os migrantes de rota rural-urbana e aqueles que permaneceram no setor de origem e nunca 

registraram histórico de migração (não-migrantes rurais). Para tanto, considerando todos os 

microdados por estados brasileiros, utilizou-se uma amostra de 1.772.519 migrantes rural-

urbano e não-migrantes rural, correspondente ao Censo de 1991, e outra amostra de 1.786.221 

indivíduos a partir do Censo de 2000. Todavia, as regressões salariais, por motivos já 

explanados, contemplam apenas aqueles empregados e com rendimento positivo, isto é, 

898.121 trabalhadores segundo o Censo de 1991 (51% da primeira amostra) e 793.904 

conforme o Censo de 2000 (44% da segunda amostra). 

 A investigação feita nessa subseção também fornecerá evidências mais apuradas sobre 

uma possível auto-seleção nos movimentos populacionais de trajeto rural-urbano no Brasil e 

de seus rebatimentos nos salários. Para tanto, a técnica que será utilizada aqui corresponde a 

estimação de regressões de salários (mincerianas) incluindo variável dummy de migração 

como regressor adicional, que assume o valor 1 se o trabalhador é migrante rural-urbano e 0 

caso seja não-migrante rural.  

Tal instrumental é freqüentemente utilizado na maioria dos estudos sobre o tema 

(SANTOS JÚNIOR et al., 2005; JUSTO, 2006). O intuito consiste em exaurir os controles 

sobre variáveis observadas que afetam a determinação dos rendimentos do trabalho e, após 

isso, verificar se o coeficiente associado à variável binária de migração registra diferença 

estatística entre as categorias de migrantes e não-migrantes. Assim, a permanência de um 

diferencial de salário seria atribuída à presença de atributos produtivos não-observados e 

favoráveis a um dos grupos. A literatura sobre capital humano considera que os migrantes 

seriam um grupo positivamente selecionado, isto é, distribuídos de forma não-aleatória na 

população, justamente por terem características produtivas como maior motivação, 

persistência, agressividade etc (CHISWICK, 1999).  

 No Brasil, Santos Júnior (2002) apresentou evidências favoráveis à seleção positiva 

dos migrantes interestaduais usando os dados da PNAD de 1999 e a técnica anterior. Silva e 

Silveira Neto (2005), por sua vez, ampliaram essa investigação ao considerar um maior 
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intervalo de tempo, isto é, as PNADs de 1993 e 2003. Os autores chegaram a resultados 

condizentes com a presença de auto-seleção, entretanto, apontaram que o efeito dos atributos 

produtivos não-observados sobre os rendimentos dos migrantes se reduziu com o tempo. Já 

Santos e Ferreira (2007), ao utilizarem os dados da PNAD de 2003, também encontraram 

evidências semelhantes, porém, avançaram ao mostrar, por meio de exercícios contrafactuais, 

que essas migrações tendem a reduzir as desigualdades de renda entre as regiões brasileiras.  

 Não obstante os achados anteriores, no que se refere à migração rural-urbana, não 

existem evidências na literatura nacional quanto ao papel dos atributos produtivos não-

observáveis na determinação da propensão a migrar e dos salários. A presente tese procura, 

portanto, preencher essa lacuna ao explorar tais características para esse tipo de migrante, não 

somente com o uso das técnicas tradicionais, mas também com modelos apropriados, que 

levam em conta as probabilidades de migração.   

A Tabela 19, a seguir, apresenta os resultados da estimação de três regressões de 

salários para migrantes de trajeto rural-urbano e não-migrantes do meio rural considerando os 

dados do Censos de 1991. A primeira regressão não captura a influência da localização 

estadual na determinação dos rendimentos. A segunda especificação adiciona aos salários o 

efeito da residência individual por estados (variáveis binárias), declarada na data da pesquisa 

(1991). Por último, a terceira equação engloba além das características anteriores, a residência 

estadual de cada indivíduo há cinco anos. Vale ainda ressaltar que todas as variáveis de 

controle escolhidas são consistentes com aquelas empregadas em vários estudos na literatura e 

envolvem características de sexo, raça, experiência (idade e quadrado da idade), escolaridade, 

setor de atividade, posição na ocupação e dummy de migração (FIESS e VERNER, 2003; 

SANTOS JÚNIOR et al., 2005; JUSTO, 2006). A relação com a definição de cada variável 

usada nas regressões e categorias omitidas das variáveis binárias pode ser encontrada na 

Tabela A.3 em apêndice. 

Os resultados mostram que, após a consideração de características pessoais de 

instrução e ocupação no mercado de trabalho, o coeficiente associado à dummy de migração 

revelou-se positivo e estatisticamente significativo a 1%, independente das especificações 

consideradas. Observa-se ainda que, a partir da inclusão das variáveis binárias para estados de 

residência dos trabalhadores, o coeficiente da dummy de migração passou de 0,15 para 0,07, 

isto é, houve uma redução de mais de 50% na diferença salarial devido à condição de 

migrante. Já quando se incrementou a regressão de salários com a presença de dummies para 

unidades federativas de residência há cinco anos, a redução do coeficiente em foco foi bem 

menor, passando de 0,07 para 0,05. Portanto, verifica-se que a remuneração do migrante 
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rural-urbano típico que se dirigiu do meio rural de São Paulo para às cidades paulistas foi, em 

média, 5% superior à recebida pelo não-migrante rural do referido estado no ano de 1991.  

 

Tabela 19: Brasil-Regressões de salários: variável dependente-logaritmo do salário-hora - 
1991 

 

Sem controle 

por UF 

Com controle 

por UF 

 

Com controle 

por UF há 5 anos 

Variáveis Coeficiente t Coeficiente t Coeficiente t 

Sexo 0,4182 168,5048 0,4058 171,7179 0,4056 171,6411 
Raça 0,1489 89,4439 0,0871 48,9810 0,0890 49,9145 
Idade 0,0363 98,3435 0,0345 96,7572 0,0347 97,3784 
Idade. Quadrado -0,0004 -81,2475 -0,0004 -79,5974 -0,0004 -80,0903 
Fundamental Básico 0,2038 114,2702 0,1290 72,4654 0,1307 73,2830 
Fundamental 0,4357 142,6730 0,3257 108,2725 0,3288 109,0297 
Médio 0,9014 167,8114 0,7812 149,1438 0,7855 149,7018 
Superior 1,6267 107,8839 1,4718 97,8166 1,4775 97,8209 
Indústria 0,3574 124,5266 0,3472 127,0568 0,3453 126,2378 
Serviços 0,3336 113,4440 0,3302 114,4921 0,3299 114,3197 
Administração Pública 0,3870 33,8136 0,3705 33,5439 0,3718 33,6508 
Social 0,2958 34,6027 0,3469 42,2270 0,3453 41,9928 
Sem carteira -0,2397 -105,0537 -0,1684 -75,0954 -0,1664 -74,2215 
Empregador 0,6492 91,7256 0,7131 100,9443 0,7151 101,2474 
Conta-própria -0,0609 -26,0763 0,0063 2,6928 0,0067 2,8518 
Funcionário Público -0,1154 -14,3807 -0,0217 -2,8052 -0,0207 -2,6767 
RO - - -0,1886 -9,5785 -0,2741 -10,5963 
AC - - -0,1106 -8,6684 -0,3358 -4,7288 
AM - - 0,1365 19,6728 -0,0294† -0,7877 
RR - - 0,4731 18,2715 0,1752 2,5380 
PA - - -0,0545 -11,2302 -0,2497 -11,8473 
AP - - 0,0940 4,5622 -0,1632 -2,8288 
TO - - -0,2934 -37,3112 -0,3154 -11,5206 
MA - - -0,5502 -117,7026 -0,5993 -30,7007 
PI - - -0,7726 -146,0932 -0,8724 -55,2386 
CE - - -0,7716 -170,6863 -0,8648 -73,6035 
RN - - -0,6687 -112,6574 -0,7917 -35,5161 
PB - - -0,7097 -133,4888 -0,7978 -56,6206 
PE - - -0,5295 -120,6240 -0,6119 -57,7283 
AL - - -0,4071 -77,0226 -0,4797 -26,9897 
SE - - -0,3169 -54,6951 -0,4961 -19,0686 
BA - - -0,4392 -123,5218 -0,5489 -66,4767 
MG - - -0,4266 -125,6748 -0,4774 -53,4582 
ES - - -0,3562 -58,5706 -0,4312 -22,0945 
RJ - - -0,4096 -73,4927 -0,4328 -31,2888 
PR - - -0,3140 -73,1433 -0,3782 -40,6293 
SC - - -0,1472 -30,8840 -0,1951 -12,9960 
RS - - -0,3097 -76,7879 -0,3381 -19,1766 
MS - - -0,1712 -19,9619 -0,2373 -12,4564 
MT - - -0,1116 -12,8602 -0,2028 -12,5839 
GO - - -0,2266 -40,1973 -0,3420 -21,6839 
DF - - -0,1592 -10,4909 -0,2493 -14,8362 
RO5 - - - - 0,1241 5,2469 
AC5 - - - - 0,2560 3,5721 
AM5 - - - - 0,1948 5,1822 
RR5 - - - - 0,3465 4,7969 
PA5 - - - - 0,2255 10,6624 
Continua na próxima página... 



100 

 

 

Continuação da página anterior... 

 
Sem controle 

por UF 

Com controle 

por UF 

Com controle 

por UF há 5 anos 

Variáveis Coeficiente t Coeficiente t Coeficiente t 

AP5 - - - - 0,3057 5,0204 
TO5 - - - - 0,0459† 1,6957 
MA5 - - - - 0,0764 3,9282 
PI5 - - - - 0,1279 8,2233 
CE5 - - - - 0,1212 10,4281 
RN5 - - - - 0,1515 6,8310 
PB5 - - - - 0,1155 8,3882 
PE5 - - - - 0,1102 10,4627 
AL5 - - - - 0,1003 5,7009 
SE5 - - - - 0,2087 8,0209 
BA5 - - - - 0,1373 16,1498 
MG5 - - - - 0,0774 8,4103 
ES5 - - - - 0,1028 5,1710 
RJ5 - - - - 0,0440 2,9459 
PR5 - - - - 0,0932 9,9352 
SC5 - - - - 0,0746 4,8291 
RS5 - - - - 0,0543 3,0316 
MS5 - - - - 0,0974 5,0950 
MT5 - - - - 0,1307 7,9702 
GO5 - - - - 0,1464 8,9701 
DF5 - - - - 0,1969 5,3220 
Migrante 0,1550 57,0126 0,0686 25,4357 0,0533 18,4829 
Constante -0,1185 -15,7051 0,3427 44,1411 0,3086 38,6302 
R2 ajustado 0,2209 0,2846 0,2850 
P-valor (F) 0,0000 0,0000 0,0000 
Observações 898.121 898.121 898.121 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados dos Censos de 1991. 

Notas: † não estatisticamente significativo a 5%. Valor t-student baseado em desvios-padrão robustos à 

heterocedasticidade. Os salários em 1991 foram convertidos para reais e atualizados para preços constantes de 

2000 pelo INPC. 
 

Outros resultados adicionais merecem ser comentados, dentre os quais, pode-se 

destacar o diferencial positivo de remuneração em favor dos indivíduos do sexo masculino e 

brancos, a relação não-linear (côncava) entre rendimentos e experiência (idade) dos 

trabalhadores e a importância da dotação de educação na determinação do retorno a 

escolaridade para migrantes e não-migrantes. As regressões mostram que independente da 

equação observada, o retorno a educação cresce exponencialmente com a faixa de instrução 

dos trabalhadores. Quanto ao setor de atividade, as evidências sugerem que em 1991, os 

indivíduos que estavam empregados em outros setores que não o primário, sobretudo na 

administração pública, receberam, em média, uma maior remuneração por hora trabalhada. Já 

quanto à posição dos trabalhadores na ocupação, os resultados possuem regularidade ao 

mostrar, para as três especificações consideradas, que aqueles empregados sem carteira de 

trabalho assinada ou funcionários públicos receberam um salário-hora menor que o obtido 

pelos trabalhadores com carteira assinada (categoria omitida), enquanto que os empregadores 
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tiveram um retorno consideravelmente maior, quando comparado a última categoria de 

referência
29

. Enfim, os achados anteriores são coerentes com aqueles encontrados na maioria 

dos estudos sobre economia do trabalho (BARROS e MENDONÇA, 1995; FIESS e 

VERNER, 2003; SANTOS JÚNIOR et al., 2005; JUSTO, 2006).  

Para evidenciar as diferenças de salários por condição de migrante e rota 

intra/interestadual foram somados os coeficientes das dummies de localização estadual na data 

de referência e há cinco anos com o coeficiente da dummy de migração e constante de 

regressão. Os resultados podem ser observados na Tabela A.9 em apêndice. Conforme pode 

ser constatado, a maioria dos migrantes obteve rendimentos superiores ao do não-migrante 

rural de São Paulo (categoria de referência). Não obstante, os migrantes que se dirigiram aos 

estados nordestinos em geral, tiveram salários inferiores ao não-migrante paulista, sobretudo, 

aqueles que escolheram residir nas cidades do Piauí e Ceará. As maiores médias de 

rendimento foram auferidas pelos migrantes direcionados aos estados das regiões Norte e 

Centro-Oeste, principalmente, para aqueles que na data de referência estavam morando em 

Roraima, Amazonas, Amapá e Mato Grosso. 

As evidências anteriores são consistentes com a abordagem do capital humano, uma 

vez que essa última prediz a presença de habilidades produtivas tais como maior aptidão, 

perseverança, propensão ao risco, motivação etc, em favor dos migrantes, o que os tornariam 

indivíduos distribuídos de forma não-aleatória na população (positivamente selecionados), 

justificando, por conseguinte, o hiato salarial entre os dois grupos de trabalhadores (BORJAS, 

1994; CHISWICK, 1999). 

Com intuito de produzir evidências para o período mais recente, repetiu-se as 

regressões anteriores utilizando os dados do Censo de 2000, conforme é registrado na Tabela 

20 a seguir. Percebe-se que o sinal do coeficiente associado à variável binária de migração 

revelou-se positivo e estatisticamente significante, permanecendo com essas características 

após a inclusão dos controles para unidades federativas de residência e de partida há cinco 

anos. Vê-se ainda que houve uma pequena redução do diferencial de salários entre migrantes 

e não-migrantes (coeficiente da dummy de migração), quando se compara esses resultados 

com aqueles obtidos a partir dos dados do Censo de 1991 (Tabela 19), fato consistente com a 

diminuição no fluxo da migração rural-urbana entre os dois períodos.    

 

                                                 
29

 A categoria funcionário público é distinta da categoria administração pública. A primeira refere-se à posição 

de ocupação sob o regime de servidor público e/ou militar. A segunda, trata-se do setor de atividade do 

trabalhador, conforme classificação do IBGE. Para maiores detalhes, consultar a documentação dos microdados 

da amostra dos Censos de 1991 e 2000 (IBGE, 1996; IBGE, 2002). 
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Tabela 20: Brasil-Regressões de salários: variável dependente-logaritmo do salário-hora -
2000 

 

Sem controle 

por UF 

Com controle 

por UF 

 

Com controle 

por UF há 5 anos 

Variáveis Coeficiente t Coeficiente t Coeficiente t 

Sexo 0,3361 141,0753 0,3229 140,7566 0,3227 140,6974 
Raça 0,2422 134,1406 0,1145 59,8290 0,1149 59,8769 
Idade 0,0343 78,6442 0,0309 72,8755 0,0310 72,8966 
Idade. Quadrado -0,0003 -55,9995 -0,0003 -53,0785 -0,0003 -53,0878 
Fundamental Básico 0,2591 109,8383 0,1614 69,5653 0,1615 69,5837 
Fundamental 0,4918 163,8148 0,3464 116,0547 0,3467 116,0021 
Médio 0,7822 187,5837 0,6090 146,6748 0,6096 146,5509 
Superior 1,4448 119,6183 1,2203 100,4074 1,2209 100,4536 
Indústria 0,2375 90,1136 0,2443 95,4806 0,2443 95,4853 
Serviços 0,2649 99,2803 0,2681 102,1895 0,2681 102,1441 
Administração Pública 0,3863 66,7066 0,4891 84,1438 0,4886 84,0956 
Social 0,5873 133,0766 0,7309 165,0082 0,7303 164,7942 
Sem carteira -0,3315 -165,4414 -0,2598 -130,3587 -0,2599 -130,4214 
Empregador 0,8021 61,7576 0,8885 69,8499 0,8882 69,8183 
Conta-própria -0,2064 -90,6049 -0,1114 -47,8363 -0,1117 -47,9437 
Funcionário Público -0,0541 -11,0875 -0,0106 -2,2034 -0,0109 -2,2665 
RO - - -0,1190 -7,7608 -0,1540 -4,9931 
AC - - -0,1726 -13,6518 -0,1029† -1,4930 
AM - - -0,2210 -27,3701 -0,2345 -7,1193 
RR - - -0,0849 -3,7734 -0,1148 -2,9334 
PA - - -0,2963 -55,2137 -0,3203 -15,4124 
AP - - -0,1682 -8,0749 -0,2885 -6,6704 
TO - - -0,2585 -24,3706 -0,3285 -10,6542 
MA - - -0,7571 -145,9583 -0,7455 -38,8541 
PI - - -0,7614 -130,1789 -0,7967 -41,7840 
CE - - -0,7687 -150,9564 -0,7926 -49,7325 
RN - - -0,5085 -81,3877 -0,5918 -20,0480 
PB - - -0,6034 -105,9459 -0,6811 -36,5325 
PE - - -0,5065 -108,0596 -0,5354 -39,8264 
AL - - -0,4975 -80,8883 -0,5334 -28,2258 
SE - - -0,4923 -75,6670 -0,5646 -18,8708 
BA - - -0,4574 -123,1483 -0,5100 -54,4787 
MG - - -0,3000 -88,5814 -0,3134 -30,6829 
ES - - -0,1963 -31,7827 -0,2830 -13,0294 
RJ - - -0,2037 -37,3041 -0,2183 -10,3744 
PR - - -0,2572 -58,9538 -0,2594 -19,4257 
SC - - -0,0328 -7,0275 -0,1395 -8,2156 
RS - - -0,1875 -45,9075 -0,2380 -12,1479 
MS - - -0,1511 -16,1811 -0,2062 -8,3767 
MT - - -0,0730 -8,0104 -0,0961 -5,0373 
GO - - -0,1336 -22,1521 -0,2603 -16,8122 
DF - - -0,0305† -1,9959 -0,1407 -8,2803 
RO5 - - - - 0,0449† 1,4745 
AC5 - - - - -0,0642† -0,9339 
AM5 - - - - 0,0205† 0,6133 
RR5 - - - - 0,0444† 0,9573 
PA5 - - - - 0,0317† 1,5252 
AP5 - - - - 0,1652 3,4216 
TO5 - - - - 0,0811 2,5956 
MA5 - - - - -0,0047† -0,2472 
PI5 - - - - 0,0430 2,2843 
Continua na próxima página... 
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Continuação da página anterior... 

 

Sem controle 

por UF 

Com controle 

por UF 

Com controle 

por UF há 5 anos 

Variáveis Coeficiente t Coeficiente t Coeficiente t 

CE5 - - - - 0,0311† 1,9841 
RN5 - - - - 0,0909 3,1026 
PB5 - - - - 0,0852 4,6778 
PE5 - - - - 0,0359 2,7030 
AL5 - - - - 0,0432 2,3386 
SE5 - - - - 0,0799 2,6996 
BA5 - - - - 0,0599 6,3602 
MG5 - - - - 0,0201† 1,9333 
ES5 - - - - 0,0957 4,3190 
RJ5 - - - - 0,0207† 0,9593 
PR5 - - - - 0,0084† 0,6272 
SC5 - - - - 0,1166 6,7746 
RS5 - - - - 0,0571 2,8892 
MS5 - - - - 0,0640 2,6322 
MT5 - - - - 0,0280† 1,4263 
GO5 - - - - 0,1412 8,7477 
DF5 - - - - 0,2779 8,5814 
Migrante 0,1393 50,2597 0,0517 18,8951 0,0506 17,2628 
Constante 0,0025† 0,2874 0,5310 59,1552 0,5232 57,5630 
R2 ajustado 0,2340 0,2852 0,2854 
P-valor (F) 0,0000 0,0000 0,0000 
Observações 793.904 793.904 793.904 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados dos Censos de 2000. 

Notas: † não estatisticamente significativo a 5%. Valor t-student baseado em desvios-padrão robustos à 

heterocedasticidade. 

 

A introdução das variáveis de residência estadual do trabalhador reduziu o coeficiente 

da dummy de migração de 0,14 para 0,05, e a inclusão das dummies de localização estadual há 

cinco anos não alterou esse último parâmetro, contribuindo pouco para o grau de ajuste das 

regressões e, por conseguinte, manteve os sinais e magnitude dos demais coeficientes 

estáveis. Logo, as estimativas com os dados mais atuais do Censo de  2000 mantiveram 

regularidade com as evidências encontradas a partir do Censo de 1991, mostrando que o 

salário médio do indivíduo que migrou do meio rural para o urbano no estado de São Paulo 

foi 5% maior que o obtido não-migrante rural dessa unidade federativa. 

Quanto aos diferenciais de salários  por condição de migrante e rota regional,  a Tabela 

A.10 em apêndice apresenta os valores obtidos a partir da soma dos coeficientes das dummies 

de localização estadual na data de referência e há cinco anos com o coeficiente da dummy de 

migração e constante. Os resultados revelam que a maioria dos migrantes recebeu ganhos com 

a mobilidade, à exceção daqueles que foram para as cidades do Piauí, Ceará e Paraíba, que , 

em média, tiveram salários inferiores ao não-migrante paulista do meio rural (categoria de 

comparação).  
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 Em suma, os resultados presentes nas Tabela 19 e 20 apontam que o migrante rural-

urbano recebeu, no mercado de trabalho das cidades brasileiras, um salário-hora, em média, 

superior ao auferido pelo não-migrante no mercado de trabalho do meio rural. Essa diferença 

mostrou-se persistente mesmo após a ampliação dos controles sobre as regressões salariais e, 

portanto, pode ser atribuída às características produtivas não-observadas pertencentes aos 

migrantes. 

 A despeito das evidências anteriores serem favoráveis a uma distribuição não-aleatória 

dos migrantes na população (auto-seleção), todas as regressões apresentam algumas 

fragilidades. Em primeiro lugar, tal instrumental não é capaz de isolar a parcela do diferencial 

de salários imputada às características observáveis daquela correspondente aos atributos não-

observáveis dos trabalhadores. Por exemplo, seria interessante saber qual o percentual do 

diferencial de rendimentos resultante das iniqüidades por grau de instrução, idade, sexo, raça 

etc e qual a porção explicada por atributos como motivação, persistência, agressividade etc, 

geralmente não observados pelo pesquisador. 

O segundo problema, mais grave,  é que a introdução da variável dummy de migração 

pode ser insuficiente para controlar a influência dos verdadeiros atributos produtivos não-

observados sobre os rendimentos. Com efeito, conforme mostram Ribeiro e Bastos (2004, 

p.4-5), essa metodologia não é consistente com os modelos teóricos que relacionam a questão 

da migração à auto-seleção. No modelo clássico de Borjas (1987), por exemplo, a média de 

rendimentos dos migrantes na região de origem depende da taxa inversa de Mill  𝜆𝑢 . Isso 

pode ser ilustrado tomando o valor esperado dos salários condicionados para os migrantes na 

região/setor de destino, conforme a equação (10): 𝐸(𝑙𝑛𝑊𝑢   𝑀 =  1 =  𝜃𝑢
′ 𝑋𝑢 + 𝜍𝑢𝜖𝜆𝑢 . O 

problema aqui é que o condicionante dos rendimentos  𝜆𝑢  também depende de atributos que 

influenciam os salários, aspecto que não é considerado a partir da técnica tradicional da 

regressão com variável dummy de migração. Nesse sentido, os autores argumentam que o 

coeficiente associado à última variável seria tendencioso justamente por esta não considerar 

as probabilidades de migração (e os fatores que determinam essas probabilidades) na 

imputação dos rendimentos dos migrantes na região/setor de destino e no cômputo dos 

salários contrafactuais, ou seja, os salários recebidos caso os migrantes tivessem permanecido 

na região/setor de origem.   

Com o intuito de contornar a primeira limitação levantada anteriormente, adotou-se o 

método de decomposição salarial proposto por Blinder (1973) e Oaxaca (1973) e detalhado 

por Oaxaca e Ranson (1999). Sucintamente, o referido método consiste em usar os 

coeficientes obtidos nas equações de salários para separar a parcela do diferencial de salários 
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explicada pela diferença entre esses parâmetros (valoração que o mercado faz dos atributos 

produtivos – efeito preço) daquela referente às desigualdades de dotações produtivas entre 

dois grupos da população (efeito dotação). Assim, estimando-se inicialmente duas regressões 

de salários separadas, uma para os migrantes e outra para os não-migrantes, a seguinte 

diferencial de salários pode ser calculada: 

 
∆𝑊 =  𝜃 0𝑢 − 𝜃 0𝑟 + 𝑋 𝑗𝑢  𝜃 𝑗𝑢 − 𝜃 𝑗𝑟  

𝑛

𝑗=1

 +    𝜃 𝑗𝑢  𝑋 𝑗𝑢 − 𝑋 𝑗𝑟  

𝑛

𝑗=1

 (18)  

Onde: 𝑋 𝑗𝑢  é o valor médio do j-ésimo atributo observado para o migrante, 𝑋 𝑗𝑟  o valor médio 

do j-ésimo atributo registrado para o não-migrante, 𝜃 𝑗𝑢  e 𝜃 𝑗𝑟  estimativas do j-ésimo parâmetro 

associado à determinada característica do migrante e do não-migrante, respectivamente.  

A equação (18) possui, portanto, três componentes. O primeiro componente  𝜃 0𝑢 −

𝜃 0𝑟  mensura a diferença de interceptos das duas regressões estimadas e, por conseguinte, 

captura a parte do diferencial de salários que pode ser explicada por vários fatores: (i) 

valoração dos atributos produtivos não-observados entre migrantes e não-migrantes, (ii) 

diferenciais de custo de vida entre cidade e campo e (iii) demais características que 

diferenciam os setores rural e urbano: amenidades, externalidades do capital humano etc.  

Assim, caso esse componente seja positivo, indicaria que os migrantes receberiam um salário 

médio superior ao auferido pelos não-migrantes, sem considerar qualquer influência de 

dotações produtivas observadas.  

O segundo termo  𝑋 𝑗𝑢  𝜃 𝑗𝑢 − 𝜃 𝑗𝑟  
𝑛
𝑗=1  capta a parte do diferencial de salários que é 

imputada à diferença entre os demais coeficientes das regressões, ou seja, capta o retorno 

salarial resultante da valoração dos atributos observados e envolvidos na condição de 

migrante/não-migrante. Da mesma forma que antes, um valor positivo desse componente 

atesta que os migrantes são relativamente mais valorizados no mercado de trabalho urbano 

que os não-migrantes no mercado de trabalho do meio rural. A soma desse termo com o 

primeiro fornece a porção do diferencial de salários explicada pela diferença entre os 

parâmetros das regressões, isto é, devido à valoração média atributos produtivos (efeito 

preço).  

Por fim, o terceiro componente  𝜃 𝑗𝑢  𝑋 𝑗𝑢 − 𝑋 𝑗𝑟  
𝑛
𝑗=1  mensura a parcela do diferencial 

de salários que é atribuída às iniqüidades de dotações produtivas entre os migrantes e não-

migrantes. Assim, não obstante a valoração de cada atributo, aquele grupo que possuir maior 

média de dotação de capital humano e/ou experiência, por exemplo, tenderia a receber um 
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salário maior (efeito dotação). No presente caso, um valor positivo indicaria que os migrantes 

têm características produtivas relativamente mais remuneradas. 

Retomando a apresentação e análise dos resultados, vale ressaltar que foram estimadas 

doze regressões de salários ao total, seis para migrantes rural-urbano e seis para não-

migrantes do meio rural
30

. Desse conjunto, seis estimativas envolveram os dados do Censo de 

1991 e as restastes os dados do Censo de 2000. Para efeito de comparação e robustez, também 

se utilizou três especificações para as regressões mincerianas: (i) sem controles por dummies 

de residência estadual, (ii) com controles por dummies de residência estadual e (iii) com 

controles por dummies de residência estadual e unidade federativa de partida há cinco anos. A 

Tabela 21 registra os resultados da aplicação de tal metodologia, considerando os não-

migrantes como grupo de referência. 

 

Tabela 21: Decomposição de Blinder-Oaxaca – Diferencial de Salários – Categoria base : 
Não-migrante rural 

Diferença imputável à: 1991 2000 
(1) Diferença por Dotação 23,4 32,3 36,7 13,4 20,9 26,0 
(2) Diferença pelos Coeficientes -16,4 -16,5 -15,6 -9,0 1,8 1,2 
(3) Deslocamento do intercepto 33,5 24,8 19,4 27,7 9,4 4,9 
(4) Diferença por Atributos: (1) + (2) 7,0 15,7 21,1 4,4 22,7 27,2 
(5) Diferencial Bruto: (3) + (4) 40,5 40,5 40,5 32,1 32,1 32,1 
(6) Diferencial Ajustado: (2) + (3) 17,1 8,2 3,8 18,7 11,2 6,1 
(7) Diferença por Dotação - %: (1)/(5) 57,9 79,7 90,6 41,7 65,2 81,1 
(8) Diferença por Valoração - % : (6)/(5) 42,1 20,3 9,4 58,3 34,8 18,9 
(9) Vantagem Migrante Migrante Migrante Migrante Migrante Migrante 

Regressões com controle para: 
      

Residência estadual na data do Censo não sim sim não sim sim 

Residência estadual há cinco anos não não sim não não sim 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados dos Censos de 1991 e 2000. 

Notas: Valores positivos do diferencial ajustado indicam vantagem da categoria migrante rural-urbano e valores 

negativos, o oposto. Os salários em 1991 foram convertidos para reais e atualizados para preços constantes de 

2000 pelo INPC. 
  

Observando-se o diferencial de salários devido ao descolamento do intercepto (linha 

3), percebe-se que independente das especificações e períodos considerados, os migrantes 

receberam mais que os não-migrantes segundo a valoração dos atributos produtivos não-

observados ou ainda em razão de outras variáveis não incluídas nas regressões. Portanto, essas 

evidências são consistentes com os achados anteriores no sentido de uma provável auto-

seleção dos migrantes de trajeto rural-urbano. Ainda é possível notar que, com a ampliação 

dos controles por residência estadual nas regressões, esse diferencial de salários se reduz, 

principalmente em relação às estimativas realizadas para o ano de 2000.   

                                                 
30

 Cada regressão incluiu o mesmo conjunto de variáveis explicativas (exceto dummy de migração) a exemplo 

daquelas já apresentadas nesse capítulo.  
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Considerando agora a premiação dos mercados aos atributos observados e não-

observados (diferencial ajustado na linha 6), também é possível verificar cifras positivas para 

ambos os períodos e para todas as especificações. Tal resultado aponta que os migrantes 

tiveram suas características produtivas mais valoradas pelo mercado de trabalho urbano 

quando comparada ao ganho salarial dos não-migrantes no meio rural. Dito de outra forma, 

um migrante típico com mesmos atributos médios que um não-migrante rural seria mais bem 

remunerado no mercado de trabalho das cidades brasileiras. 

 Quanto à heterogeneidade de dotações (linha 1), nota-se que o diferencial médio de 

atributos observados é favorável aos migrantes e se traduz em uma maior remuneração para 

os mesmos (efeito dotação). Em média, a valoração dos atributos aumenta para os dois 

períodos quando se considera a residência dos trabalhadores por unidades federativas nas 

regressões. 

Os dados da Tabela 21 ainda mostram que o percentual de explicação da diferença de 

rendimentos devido ao efeito dotação aumenta com a introdução de dummies estaduais (linha 

7), enquanto que para o efeito discriminação (valoração média dos atributos observados e 

não-observados) há uma diminuição (linha 8), porém, o primeiro efeito é, em geral, maior que 

o segundo. Tal fato é importante porque chama a atenção para importância da dotação de 

capital humano na determinação dos rendimentos, sugerindo que os migrantes investem 

relativamente mais em educação e/ou treinamento e, de fato, são mais compensados por isso 

nas cidades.  

Comparando os resultados anteriores para os dois períodos, notam-se diferenças 

importantes. Apesar da discrepância de salários devido à discriminação reduzir-se com os 

controles nas regressões, em 2000 o percentual de diferenciação foi o dobro daquele 

registrado em 1991 (9,4%), isto é, em média, respondeu por 19% do diferencial total de 

salários. Assim, os achados indicam que, em termos relativos, o mercado de trabalho do meio 

urbano passou a valorizar ainda mais os atributos produtivos dos migrantes oriundos da zona 

rural. Por outro lado, isso poderia também indicar uma melhor qualidade da coorte migratória 

mais recente (1995-2000)
31

. 

  Em suma, a decomposição de Blinder-Oaxaca, aplicada à diferenciação de salários 

entre migrantes rural-urbano e não-migrantes do meio rural, apontou uma vantagem salarial 

para os primeiros, fato que, conjugado ao efeito do deslocamento da constante (linha 4), 

                                                 
31

 Note-se que para os dois períodos considerados o diferencial bruto (linha 5) não se alterou com a introdução 

das dummies estaduais nas regressões. Tal resultado mostrou-se curioso pois observando as linhas 3 e 4 

houveram mudanças consideráveis no deslocamento do intercepto e diferença de salários por atributos.  
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sugere que os migrantes não são indivíduos aleatoriamente distribuídos na população. Assim, 

os migrantes teriam salários relativamente mais altos devido à maior dotação de capital 

humano e/ou à maior valoração relativa que o mercado de trabalho das cidades faz de seus 

atributos produtivos observados e não-observados (efeito preço). Contudo, em todas as 

estimações anteriores, os salários não foram condicionados às probabilidades de migração, e 

conforme já enfatizado por  Ribeiro e Bastos (2004, p.4-5), tais resultados podem mascarar o 

real impacto da auto-seleção dos migrantes na determinação dos salários.  

 

5.5.3. Migração, procura por emprego e diferenciais de salários 
 

Depois de cumprida a etapa de estimação da forma reduzida do modelo empírico na 

subseção 5.5.1, passa-se agora a discutir os resultados provenientes do segundo estágio, isto é, 

das equações de salários para migrantes e não-migrantes considerando os possíveis 

rebatimentos da auto-seleção (não-aleatoriedade) dos trabalhadores na amostra/população. 

Com o intuito de comparar e explorar os resultados a partir da possibilidade de diferentes 

controles, as Tabelas 22 e 23, doravante, apresentam as estimativas das equações de salários-

hora para os não-migrantes do meio rural e migrantes do tipo rural-urbano, respectivamente. 

Na primeira coluna de cada tabela, a regressão não considera qualquer efeito de viés na 

estimação dos parâmetros devido à presença de auto-seleção - estimação das equações (6) e 

(7). A segunda coluna, por sua vez, registra os resultados para regressões de salários 

corrigidas para viés de seleção ao considerar apenas um critério não-aleatório para a 

distribuição dos trabalhadores na população: a decisão de migrar e de não-migrar - equações 

(9) e (10). Já na terceira coluna das referidas tabelas, encontram-se os resultados das 

regressões de salários também corrigidas para viés de seleção, porém, considerando duplo 

critério de alocação dos trabalhadores na população: (i) condição de migrante/não-migrante e 

(ii) condição de empregado/desempregado - equações (15) e (16). Tais especificações são  

consistentes com as versões apresentadas do modelo empírico (básica e ampliada) e cuja 

metodologia de estimação já foi detalhadamente discutida na seção 5.3.  

Passando agora para a análise dos resultados da Tabela 22, na próxima página, que 

registra as estimativas das equações de salários para não-migrantes rural no Brasil segundo os 

dados mais recentes do Censo de 2000, isto é, conforme as estimativas das equações (6), (9) e 

(15) da seção 5.3. Pode-se destacar vários aspectos interessantes. Primeiro, nota-se que, 

independente da especificação considerada, os não-migrantes do sexo masculino, experientes 

(maior idade) e brancos receberam um salário superior aos que possuem os atributos opostos 
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(vide categorias omitidas na Tabela A.3), resultado que corrobora os achados em estudos 

anteriores na internacional (RIADH e RASSEN, 1998; AGESA, 2001).  

O grau de instrução dos não-migrantes também influencia positivamente os seus 

salários, sobretudo, para aqueles que possuíam 15 ou mais anos de estudo  (nível superior)  na 

data da pesquisa. Em relação aos não-migrantes sem instrução ou com menos de 1 anos de 

escolaridade (categoria omitida), os maiores ganhos foram para aqueles com nível médio (11 

a 14 anos de estudo) ou superior de educação (15 ou mais anos de estudo).  

 

Tabela 22: Brasil - Regressões de salários com e sem controles para viés de seleção - 
variável dependente: logaritmo do salário-hora (apenas não-migrantes rurais) - 2000 

 
MQO Modelo Empírico Básico Modelo Empírico Ampliado 

Equação Não-corrigida 

 

Corrigida Corrigida 

Variáveis Coeficiente t Coeficiente z Coeficiente z 

Sexo 0,3241 129,0505 0,3241 134,6059 0,1863 40,8859 
Raça 0,1185 57,5143 0,1185 53,0807 0,1150 51,4939 
Idade 0,0307 68,7142 0,0307 67,9384 0,0215 41,1896 
Idade. Quadrado -0,0003 -49,4156 -0,0003 -49,2480 -0,0002 -33,8853 
Fundamental Básico 0,1619 66,4272 0,1619 64,7012 0,1461 57,8291 
Fundamental 0,3486 108,4230 0,3487 105,4777 0,3609 109,1837 
Médio 0,6023 133,5957 0,6025 132,9009 0,5757 126,5813 
Superior 1,1827 89,8178 1,1834 91,0414 1,1164 83,8569 
Indústria 0,2391 85,0749 0,2401 56,3305 0,2759 57,8714 
Serviços 0,2745 95,8639 0,2758 57,8305 0,3218 61,9688 
Administração Pública 0,4940 80,7439 0,4941 83,5896 0,5092 84,6891 
Social 0,7469 159,2475 0,7468 164,1313 0,7522 164,4393 
Sem carteira -0,2676 -122,6553 -0,2683 -103,1302 -0,2712 -127,4722 
Empregador 0,8509 63,4371 0,8502 60,5927 0,8386 60,0746 
Conta-própria -0,1281 -51,8753 -0,1291 -38,0218 -0,1485 -50,7778 

Funcionário Público -0,0258 -5,1433 -0,0263 -5,1509 -0,0370 -7,3951 
λ1 - - -0,0051† -0,3663 0,2174 14,0806 
λ2 - - - - -0,8581 -37,1863 
Constante 0,5277 54,6454 0,5285 52,0384 1,0632 60,7649 

Controles adicionais 
   

Residência estadual sim sim sim 
Residência estadual há 5 anos não não não 
R2 Ajustado 0,2732 0,2732 0,2745 
Observações 712.126 712.126 712.126 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Censo de 2000. 

Notas: † não estatisticamente significativo a 5%. Para as equações não-corrigidas os valores t-student são 

baseados em desvios-padrão robustos à heterocedasticidade. Já para as equações corrigidas, os valores z-

normal/padrão foram calculados a partir de desvios-padrão eficientes gerados por bootstrap com 500 repetições. 

 
 

Quanto à distribuição dos trabalhadores por setor de atividade, constata-se que, os 

rendimentos mais elevados foram registrados para os não-migrantes empregados nos setores 

de atividade social e de administração pública,  relativamente ao setor agrícola (categoria de 

referência). Já ao observar os retornos por posição na ocupação do trabalho principal, vê-se 

que entre os não-migrantes do meio rural, apenas os empregadores extraíram um retorno 

maior que o obtido pelos que se encontravam trabalhando com carteira assinada (categoria 
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base). Por outro lado, aqueles que trabalhavam sem carteira assinada foram os que receberam 

menos em relação aos empregados na posição de referência.  

Embora não reportado na tabela em foco, vale ressaltar que a maioria dos coeficientes 

associados às variáveis dummies de residência estadual foi estatisticamente significativo
32

. 

Também se verificou que a ausência de tais controles diminuiria consideravelmente o poder 

explicativo das regressões.  

Contudo, não obstante as evidências já produzidas, as variáveis de maior interesse na 

Tabela 22 são as taxas inversas de Mill  𝜆1 e 𝜆2 , que foram utilizadas nas equações de 

salários para controlar apropriadamente o efeito dos atributos não-observados. Observando a 

equação de salários corrigida conforme o modelo de Nakosteen e Zimmer (1980) (segunda 

coluna), nota-se que o coeficiente associado à variável de correção (𝜆1) revelou sinal 

negativo, porém não foi estatisticamente significativo. A priori, tal resultado não indica 

qualquer efeito de auto-seleção entre aqueles trabalhadores que permaneceram no meio rural 

do Brasil. Entretanto, quando se observa os resultados da terceira coluna, referentes à equação 

de salários corrigida pelo modelo empírico ampliado, percebe-se que os coeficientes 

associados aos termos de controle para duplo critério de seleção  𝜆1 e 𝜆2  foram 

estatisticamente significativos, o que confirma a consistência da especificação ampliada frente 

à versão básica do modelo estrutural. Nesse sentido, ainda é possível verificar que a 

introdução dos referidos termos, segundo o modelo ampliado, reduziu consideravelmente os 

coeficientes associados às variáveis de educação, revelando, por seu turno, que a omissão 

destes superestimaria os retornos ao capital humano.  

A Tabela 23, a seguir, apresenta, a partir dos dados do Censo de 2000, as estimativas 

das equações de salários para os migrantes rural-urbano no Brasil conforme três 

especificações: (i) não-corrigida para viés de seleção – equação (7), (ii) corrigida com único 

critério de auto-seleção (modelo básico) – equação (10) e (iii) corrigida com duplo critério de 

auto-seleção (modelo ampliado) – equação (16). 

Em relação à sexualidade, raça e idade (experiência), notam-se os mesmos efeitos 

observados para os não-migrantes, ou seja, não obstante o método considerado, os migrantes 

homens e brancos receberam um salário superior as mulheres não-brancas (categorias de 

comparação). Confrontando os migrantes e os não-migrantes, percebe-se que os ganhos 

salariais do trabalhador branco foram relativamente menores para os que tomaram a decisão 

de migrar (ver Tabelas 22 e 23). 

                                                 
32

 Cabe ressaltar que nas regressões em foco não foram feitos controles por residência há cinco anos em razão de 

perfeita multicolinearidade com as dummies de residência na data do Censo (ver definições na Tabela A.3). 
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O nível de instrução dos migrantes revela-se como um dos principais determinantes 

dos salários. Os maiores ganhos à educação foram registrados para os trabalhadores com nível 

médio ou superior de educação, fato consistente com os resultados obtidos para os não-

migrantes. Comparando os retornos (coeficientes) associados às variáveis de escolaridade 

para migrantes e não-migrantes, ainda é possível observar que, em média, o ganho salarial  

dos migrantes superou aquele registrado para os não-migrantes nas faixas de instrução 

referentes ao nível médio e superior (ver Tabelas 22 e 23). Essas evidências sugerem que o 

migrante com mesma dotação de educação que o não-migrante tem esse atributo mais 

valorado no mercado de trabalho das cidades que no mercado de trabalho rural para as 

referidas faixas de instrução. Tal fato pode favorecer a antecipação do investimento em 

capital humano por parte do migrante, antes mesmo de sua saída do campo.  

 

Tabela 23: Brasil - Regressões de salários com e sem controles para viés de seleção - 
variável dependente: logaritmo do salário-hora (apenas migrantes rural-urbano) - 2000 

 
MQO Modelo Empírico Básico Modelo Empírico Ampliado 

Equação Não-corrigida 

 

Corrigida Corrigida 

Variáveis Coeficiente t Coeficiente z Coeficiente z 

Sexo 0,3072 56,0418 0,3068 61,0432 0,1670 14,6212 
Raça 0,0905 17,6826 0,0986 19,0330 0,0904 17,4977 
Idade 0,0373 26,8010 0,0344 23,7830 0,0266 17,0424 
Idade. Quadrado -0,0004 -22,6534 -0,0004 -20,8116 -0,0003 -17,0166 
Fundamental Básico 0,1493 19,9410 0,1511 19,6722 0,1325 16,9263 
Fundamental 0,3194 38,3599 0,3076 34,4288 0,3239 36,7541 
Médio 0,6259 56,7184 0,6104 50,7864 0,5889 49,2892 
Superior 1,3594 45,8140 1,3009 40,4605 1,2499 38,4208 
Indústria 0,2032 27,3225 0,0958 7,8656 0,1648 11,0966 
Serviços 0,1799 23,4989 0,0576 4,2849 0,1384 8,6785 
Administração Pública 0,3623 18,6102 0,3156 16,4078 0,3408 17,2692 
Social 0,4781 31,9944 0,4566 30,8542 0,4642 30,8560 
Sem carteira -0,2294 -46,1908 -0,1861 -30,6479 -0,2190 -45,7541 
Empregador 1,1513 29,2814 1,2022 29,2787 1,1597 28,3845 
Conta-própria 0,0514 6,3982 0,1357 11,7754 0,0719 6,3955 

Funcionário Público 0,1033 5,9616 0,1445 8,0904 0,1123 6,3529 
λ1 - - 0,1610 10,0108 -0,0015† -0,0719 
λ2 - - - - -0,6153 -13,9097 
Constante 0,5770 20,9340 0,9193 20,8049 1,1707 23,6024 
Controles adicionais 

   
Residência estadual sim sim sim 
Residência estadual há 5 anos sim sim sim 
R2 Ajustado 0,3302 0,3311 0,3328 
Observações 81.778 81.778 81.778 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Censo de 2000. 

Notas: † não estatisticamente significativo a 5%. Para as equações não-corrigidas os valores t-student são 

baseados em desvios-padrão robustos à heterocedasticidade. Já para as equações corrigidas, os valores z-

normal/padrão foram calculados a partir de desvios-padrão eficientes gerados por bootstrap com 500 repetições. 
 

Assim como os não-migrantes, os migrantes de rota rural-urbana obtiveram os maiores 

salários nas atividades sociais e de administração pública, comparado a atividade primária. 
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Quanto aos rendimentos por posição na ocupação do trabalho principal, ainda vê-se, pela 

Tabela 23, que os migrantes empregadores, seguidos dos funcionários públicos e 

trabalhadores por conta-própria, receberam salários superiores aos trabalhadores com carteira 

assinada no setor privado. Esses resultados mostram que a migração rural-urbana pode ser um 

mecanismo de seleção e alocação eficiente da mão-de-obra no mercado de trabalho (FIESS e 

VERNER, 2003). 

Cabe ainda mencionar que em todas as três regressões da tabela em foco foram 

incluídas variáveis dummies de residência estadual na data do Censo e de residência há cinco 

anos. Verificou-se que a introdução de tais controles melhorou o grau de ajuste do modelo e 

não alterou os sinais e a significância dos demais parâmetros.  

Ao se comparar as equações não-corrigida e com a corrigida conforme o modelo 

básico (primeira e segunda coluna da Tabela 23), ainda é possível perceber que o coeficiente 

associado à variável de correção para viés de seleção mostrou-se negativo e estatisticamente 

significativo, atestando que as características produtivas não-observadas que influenciam a 

probabilidade de migração também afetaram diretamente os salários dos migrantes. Sua 

introdução ainda diminuiu os retornos estimados à educação, sobretudo, para os migrantes na 

faixa de nível superior.   

Conforme discutido por Nakosteen e Zimmer (1980, p.847-849) e Maddala (1983, 

p.257-262), para que a auto-seleção dos trabalhadores na população aumente o retorno à 

migração para migrantes e não-migrantes seria necessário que a diferença entre os 

coeficientes associados à variável de correção 𝜆1 fosse positiva, isto é, 𝜍 𝑟𝜖 − 𝜍 𝑢𝜖 > 0. Dito de 

outra forma, apenas nesse caso as escolhas tomadas por todos os indivíduos seriam 

consistentes com os efeitos de seus atributos produtivos não-observados (auto-seleção) sobre 

os salários
33

. Todavia, de acordo com os dados das Tabelas 22 e 23 (segunda coluna), 

respectivamente, a diferença dos referidos coeficientes é negativa (-0,0051- 0,1610 = -

0,1661). Tal fato pode ser devido a possíveis restrições na capacidade de arbitragem dos não-

migrantes rurais. 

A despeito das evidências já reveladas, tais estimativas ainda podem encobrir o 

verdadeiro efeito da não-aleatoriedade dos trabalhadores sobre os salários. Isso é plausível 

porque, segundo a abordagem do capital humano e da procura por emprego, a decisão de 

migração rural-urbana não se restringe apenas a capacidade de mobilidade, mas também 

engloba a habilidade individual para obter trabalho, sobretudo, diante de um contexto de 

                                                 
33

 Para uma discussão mais detalhada sobre a direção desse efeito consultar Lee(1978, p.425-426) e Maddala 

(1983, p.257-262). 
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potencial desemprego no meio urbano. Por outro lado, as estimativas das equações de seleção 

reduzidas (probit bivariado recursivo) já forneceram fortes evidências a respeito da robustez 

do modelo ampliado para o caso brasileiro (ver Tabela 17). 

Nessa perspectiva, as evidências obtidas como a estimação da equação (16) e 

apresentadas na terceira coluna da Tabela 23 mostram que a correção para duplo viés de 

seleção manteve regulares os sinais dos coeficientes estimados para atributos pessoais, capital 

humano, setor de atividade e posição no trabalho, contudo, algumas diferenças revelaram-se 

importantes. A introdução dos termos de correção  𝜆1  e  𝜆2  na equação de salários, não 

obstante apenas o último revelar-se estatisticamente significativo, foi o suficiente para reduzir 

o retorno à educação, principalmente para os migrantes com ensino médio e superior. Tal 

evidência é relevante porque aponta que a omissão dos atributos produtivos, decisivos para a 

procura e obtenção de emprego, poderia encobrir possíveis tendências nos retornos salariais. 

Com efeito, a supressão dos referidos termos elevaria significativamente esses ganhos, uma 

vez que englobariam recompensas por atributos não-observados e correlacionados com o grau 

de instrução. 

Ainda é possível observar, comparando a equação em foco com a não-corrigida 

(primeira coluna), que após a consideração de duplo critério de auto-seleção dos migrantes, 

também houve redução nos retornos segundo o setor de atividade. Ao se confrontar essas 

últimas estimativas com aquelas corrigidas para único critério de seleção (segunda coluna), 

nota-se que as mudanças nos parâmetros estimados foram significativas. Tais evidências 

reforçam ainda mais a importância do modelo ampliado para a obtenção de retornos à 

educação não-tendenciosos. 

 

5.5.4. O Retorno Econômico à Migração Rural-Urbana 
 

Visando averiguar em que medida o modelo estrutural de capital humano pode 

explicar o comportamento dos trabalhadores no que tange a decisão de permanecer no campo 

ou migrar para as cidades brasileiras, essa subseção aborda as estimativas de retorno 

econômico à migração a partir de predições lineares das equações de salários anteriormente 

estimadas nas Tabelas 22 e 23.  

Nesse estágio é preciso recapitular algumas equações e conceitos discutidos nas 

subseções 5.3.1 e 5.3.2. Primeiro, cabe relembrar que o retorno econômico à migração é 

calculado pela diferença entre as predições lineares do salário factual (contrafactual) e o 

contrafactual (factual) para os migrantes (não-migrantes). O salário factual é o rendimento 

auferido pelo migrante (não-migrante) no meio urbano (rural) e o salário contrafactual, por 
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sua vez, aquele recebido caso este indivíduo estivesse na zona rural (urbana). Vale ainda a 

ressalva de que essas estimativas já consideram a influência de todas as variáveis individuais 

observadas e não-observadas, dados os parâmetros estimados pelas regressões de salários 

condicionadas. No cálculo do salário contrafactual do migrante (não-migrante), são valoradas 

as características produtivas desse trabalhador conforme os parâmetros do mercado de 

trabalhado rural (urbano), obtidos com a regressão de salários para não-migrantes (migrantes). 

Dessa forma, o procedimento supõe que se o migrante (não-migrante) residisse no meio rural 

(urbano), ele estaria empregado no mesmo setor de atividade, posição na ocupação, teria igual 

instrução, etc.  

Para efeito de comparação e teste de robustez, foram aplicadas três formas de cálculo 

para o retorno econômico à migração, conforme as equações a seguir: 

 𝑅𝑟𝑢 ≡ 𝑙𝑛𝑊 𝑢 − 𝑙𝑛𝑊 𝑟 = 𝜃 𝑢
′ 𝑋𝑚 − 𝜃 𝑟

′𝑋𝑚   (19)  

 𝑅𝑟𝑢
𝐵 ≡ 𝑙𝑛𝑊 𝑢 − 𝑙𝑛𝑊 𝑟 = 𝜃 𝑢

′𝐵𝑋𝑚 − 𝜃 𝑟
′𝐵𝑋𝑚   (20)  

 𝑅𝑟𝑢
𝐴 ≡ 𝑙𝑛𝑊 𝑢 − 𝑙𝑛𝑊 𝑟 = 𝜃 𝑢

′𝐴𝑋𝑚 − 𝜃 𝑟
′𝐴𝑋𝑚   (21)  

Onde: 𝑚 é uma variável indicadora que assume o valor 𝑚 = 𝑢 caso a taxa de retorno seja 

calculada para o migrante rural-urbano e 𝑚 = 𝑟 se o retorno for obtido para o não-migrante 

rural. Perceba-se ainda que as duas últimas equações são equivalentes a (11) e (17), 

respectivamente, cujos coeficientes e variáveis já foram definidos nas subseções 5.3.1 e 5.3.2.  

A equação (19) permite obter uma estimativa simples (não-corrigida) do retorno 

econômico à migração, a qual seria não-tendenciosa no caso de uma distribuição aleatória dos 

indivíduos na amostra/população. Portanto, trata-se da diferença entre as predições lineares 

das equações de salários (6) e (7) em toda a amostra. A equação (20), por seu turno, fornece o 

retorno corrigido para um potencial viés de seleção gerado pela auto-seleção dos 

trabalhadores entre migrantes e não-migrantes (modelo básico). Por fim, a equação (21) 

explicita o cálculo do retorno econômico à migração conforme os parâmetros 𝜃 𝑢
′𝐴 e 𝜃 𝑟

′𝐴 

obtidos pelo modelo ampliado, isto é, assumindo uma correção para viés salarial gerado por 

duplo critério de auto-seleção envolvido nas condições de migrante/não-migrante e 

empregado/desempregado.  

 A Figura 14 apresenta o retorno econômico à migração rural-urbana segundo as faixas 

de escolaridade e por condição de arbitragem. Na Figura 14a, tem-se a média da taxa de 

retorno à migração por faixas de instrução após a diferença entre as predições lineares de 

salários não-condicionados a partir das equações (19), (20) e (21), apenas com a amostra de 
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não-migrantes. Da mesma forma nas Figuras 14b e 14c, porém, utilizando amostras 

respectivas de migrantes de rota rural-urbana e total de trabalhadores.  

 

Figura 14: Brasil – Retorno econômico à migração segundo a faixa de instrução e por 
condição de migrante/não-migrante - 2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Censo de 2000. 
Notas: Para os migrantes, o retorno econômico é mensurado pela diferença entre logaritmo do salário-hora 

factual e o contrafactual (salário caso permanecesse na região/setor de partida). Já para os não-migrantes, é a 

diferença logaritmo do salário-hora contrafactual (salário caso tivesse migrado para o meio urbano) e o factual.  
 

Pela Figura 14a, constata-se que, em média, o retorno à migração seria positivo para 

todas as faixas de instrução caso o não-migrante tivesse deixado a zona rural em direção as 

cidades. Ainda é possível observar que a ausência de controle para a não-aleatoriedade 

envolvida na condição de migrante/não-migrante subestimaria os ganhos salariais para a 

maioria dos níveis de instrução (linha azul). Somente os não-migrantes com 15 ou mais anos 

de estudo (nível superior) apresentaram retorno econômico maior que o registrado para 

aqueles com menos de 1 ano de estudo ou sem instrução e entre 0 e 4 anos de escolaridade 

(fundamental básico). Enquanto que o não-migrante típico na faixa de nível fundamental 

básico teria um retorno médio de 10%, aquele com nível superior receberia com a migração, 

em média, cerca de 18%. Após considerar a auto-seleção dos trabalhadores segundo as 

condições de migrante/não-migrante e empregado/desempregado nota-se que para os não-

migrantes com capital humano mais baixo, o retorno salarial seria mais elevado caso 
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houvessem migrado (linhas vermelha e verde). Portanto, em caso de negligência de tais 

controles, o retorno à migração seria subestimado para os não-migrantes de menor 

escolaridade e superestimado para aqueles com alta dotação de capital humano, contudo, o 

erro por não-correção dos salários seria ainda maior para os menos escolarizados (comparar 

linhas azul e verde).   

O foco na Figura 14b indica fortes evidências sobre auto-seleção positiva (favorável 

em atributos produtivos) daqueles que partiram do campo para as cidades brasileiras no 

qüinqüênio 1995-2000. Para tanto, note-se que ao considerar a correção dos rendimentos para 

viés de seleção envolvido na condição de migrante/não-migrante, o retorno econômico 

aumenta consideravelmente para todas os níveis de instrução dos migrantes (linha vermelha). 

Essa diferença ainda é maior para os menos instruídos, isto é, um incremento maior que 24% 

para os trabalhadores migrantes com até 4 anos de estudo (fundamental básico) e de 19% para 

aqueles com 15 ou mais anos de estudo (superior). Logo, de acordo com os resultados obtidos 

para o modelo básico, a não correção para auto-seleção subestimaria o diferencial de salários 

dos migrantes para todas as dotações de educação. Note-se ainda que ao levar em conta a não-

aleatoriedade dos migrantes pelos critérios de mobilidade setorial e empregabilidade (linha 

verde), o retorno econômico diminui para todas as faixas de escolaridade, porém se mantêm 

mais próximo às taxas de rendimento não-corrigidas (linha azul). Essa última correção 

permite constatar que o ganho econômico para os migrantes de baixa instrução foi baixo, ou 

seja, cerca de 2% para aqueles com nível fundamental básico e nulo para os migrantes na 

faixa dos 5 a 10 anos de estudo. Todavia, a relação entre retorno econômico e educação 

permaneceu não-linear, uma vez que os migrantes com nível médio e superior, receberam, em 

média, uma taxa de retorno de 3% e 12%, respectivamente. 

Observando os retornos corrigidos pelo modelo ampliado (linha verde) nas Figuras 

14a e 14b, percebe-se que só a partir do nível médio o retorno salarial é passa a crescer com a 

instrução dos trabalhadores. Essa evidência parece ser consistente com a escassez de oferta de 

trabalho qualificado nos meios rural e urbano, entretanto, nas cidades o ganho salarial para o 

migrante com 15 ou mais anos de estudo (superior) provavelmente também é reforçado em 

virtude da maior complementaridade entre capital humano e tecnologia (capital físico) 

(MACHADO e MOREIRA, 2001; MENEZES-FILHO e RODRIGUES, 2003).  

Ficam também evidentes as diferenças nas estimativas do retorno econômico a 

migração segundo os modelos básico e ampliado. Os parâmetros das equações de salários 

associadas ao primeiro modelo foram corrigidos para auto-seleção dos indivíduos na amostra 

segundo a condição de migrante/não-migrante e produziram as maiores taxas de retorno. Já as 
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estimativas de retorno econômico pelo modelo ampliando foram bem menores e baseadas em 

coeficientes corrigidos para distribuição amostral não-aleatória pertinente as condições de 

migrante/não-migrante e empregado/desempregado. Tais diferenças reforçam a importância 

de se considerar o papel das probabilidades de emprego e da estratégia de procura por 

trabalho na modelagem da migração rural-urbana.   

Na Figura 14c, englobam-se as estimativas de taxa de retorno salarial para migrantes e 

não-migrantes. Assim, avaliando os resultados para a amostra total, fica claro que o retorno à 

migração rural-urbana é, em média, positivo para todos os níveis de instrução considerados, 

fato que revela a migração rural-urbana como estratégia economicamente vantajosa. O ganho 

salarial para migrantes e não-migrantes até a faixa de nível médio mostrou-se menor que 

aquele auferido pelos trabalhadores com 15 ou mais anos de estudo (superior). Tal fato aponta 

que, após absorver o efeito das dotações produtivas (observadas e não-observadas), o mercado 

de trabalho das cidades valoriza sobretudo os salários dos trabalhadores mais instruídos. Por 

outro lado, essas evidências também são consistentes com a maior oferta relativa de 

trabalhadores com ensino fundamental/médio e com a escassez de mão-de-obra altamente 

qualificada nas cidades (ANDRADE e MENEZES-FILHO, 2005). Isso permite entender 

porque, em uma situação de restrição ao crédito, os indivíduos mais qualificados conseguem 

deixar o meio rural com maior facilidade. Em particular, a baixa dotação de tecnologia e de 

capital produtivo no meio rural da região Nordeste, que concentra 50% dos não-migrantes 

rurais do país, implica baixa demanda por trabalhadores qualificados, características que, 

aliadas às estimativas de ganho salarial e às restrições financeiras, tendem a dificultar a 

migração dos contingentes populacionais menos qualificados. 

  Para sintetizar os resultados anteriores, a Figura 15 apresenta os retornos salariais 

corrigidos pelo modelo ampliado para migrantes e não-migrantes - ver equação (21).  

 

Figura 15: Brasil – Retorno econômico à migração segundo a faixa de instrução e por 
condição de migrante/não-migrante – corrigido pelo modelo ampliado - 2000 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Censo de 2000. 
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Nota-se que a taxa de retorno salarial do não-migrantes superou a estimada para os 

migrantes em todas as faixas de instrução consideradas, sobretudo, em relação aos indivíduos 

menos escolarizados, fato que sugere ganhos econômicos relevantes para os não-migrantes 

caso estes deixassem o meio rural em direção às cidades. Nesse sentido, o fato desses últimos 

indivíduos não terem arbitrado está possivelmente relacionado aos efeitos de variáveis não-

observadas, como restrições financeiras e/ou falha de percepção enfrentadas pelos moradores 

rurais. Em relação aos trabalhadores com nível médio de instrução (11 a 14 anos de estudo), é 

possível verificar que os migrantes obtiveram retorno maior quando comparado aqueles com 

escolaridade inferior, caso não observado para os não-migrantes na faixa de escolaridade em 

foco, os quais se houvessem migrado teriam o menor retorno entre as dotações de capital 

humano. Já para os indivíduos com nível superior de escolaridade, os retornos estimados 

foram em média os maiores para todos os intervalos de instrução, revelando uma relação não-

linear entre retorno à migração e capital humano. Enfim, essas evidências também são 

consistentes com as argumentações já reportadas sobre a complementaridade entre capital 

humano e capital físico nas cidades, assim como, em relação a maior oferta relativa de 

trabalhadores com nível médio nesses centros urbanos.  

  

5.6. Considerações Finais 
 

Neste capítulo os esforços foram concentrados na busca de evidências sobre os 

principais determinantes econômicos da migração rural-urbana no Brasil e dos rendimentos 

salariais associados. Os resultados empíricos forneceram vários indícios sobre a determinação 

dos movimentos migratórios do meio rural para o urbano, assim como sobre a distribuição 

não-aleatória dos trabalhadores na população a partir das condições de migrante/não-migrante 

e empregado/desempregado. Primeiro, foi apurado que os indivíduos mais educados, do sexo 

feminino, solteiros e chefes de família são mais propensos a deixarem o espaço rural em 

direção ao meio urbano. O ambiente local onde o indivíduo reside também afeta 

consideravelmente sua chance de migrar. Nesse sentido, observou-se que os trabalhadores da 

área rural dos estados nordestinos tem propensão a migrar para as cidades muito superior à 

registrada para moradores rurais de outras federações. As evidências empíricas também 

apontaram a interdependência entre as decisões de migração e procura por emprego, uma vez 

que o modelo recursivo revelou-se mais robusto frente às especificações alternativas.  

Quanto à determinação dos salários, as evidências encontradas corroboraram os 

achados da literatura nacional e internacional no sentido de que a ausência de controles para 

viés de seleção tornaria as estimativas de rendimentos e de retorno à educação (capital 
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humano) tendenciosas, sobretudo, em relação aos migrantes. Inicialmente, explorou-se a 

presença de auto-seleção (não-aleatoriedade) entre os migrantes por meio da técnica de 

regressão de salários com dummy de migração. Os resultados apontaram que o migrante rural-

urbano recebeu, no mercado de trabalho das cidades brasileiras, um salário-hora, em média, 

superior ao auferido pelo não-migrante no mercado de trabalho do meio rural. Esse diferencial 

ainda mostrou-se persistente mesmo após a ampliação das variáveis explicativas nas 

regressões salariais. Ao decompor a parcela do diferencial de salários explicada pelas 

diferenças de dotações produtivas observadas e não-observadas, daquela referente à valoração 

da condição de migrante/não-migrante, também se observou vantagem do migrante rural-

urbano em relação ao não-migrante rural, sobretudo, em relação ao efeito dotação de capital 

humano, cujo o percentual de explicação aumentou com os controles nas regressões salariais. 

A despeito das evidências iniciais, foi preciso avançar na busca de resultados mais 

precisos, uma vez que a metodologia anterior não se mostrou capaz de controlar 

adequadamente a influência dos atributos produtivos não-observados na determinação dos 

rendimentos. Nesse sentido, a estimação do modelo empírico de migração do capital humano 

apresentou uma série de vantagens, uma vez que permitiu modelar simultaneamente a decisão 

de migrar, de procura por emprego e determinação dos salários. Além disto, o uso das 

estimativas de probabilidade de migração e emprego possibilitou o controle mais eficaz para 

os rebatimentos das dotações produtivas não-observadas nos salários e no cômputo de 

rendimentos contrafactuais.    

 Ao se analisar os resultados para a coorte mais recente (1995-2000), verificou-se 

fortes indícios de seletividade positiva entre os migrantes. Os maiores ganhos salariais foram 

realizados pelos migrantes com nível médio e superior. Por outro lado, mostrou-se que os 

não-migrantes teriam, em média, ganhos salariais caso houvessem deixado o meio rural. Não 

obstante, as diferenças de custo de vida entre os setores, amenidades, provisão de bens e 

serviços públicos (infra-estrutura) e as redes sociais (migration networks), que não puderam 

ser incorporadas no instrumental empírico, podem responder por parte das escolhas de 

residência efetuadas pelos moradores do meio rural no país.  

 Outras limitações do instrumental empírico e dos dados utilizados nesse capítulo 

também devem ser ressaltados, em vista da avaliação sobre a razoabilidade das evidências 

produzidas, assim como, para o avanço das pesquisas futuras. Primeiro, os questionários dos 

Censos Demográficos no Brasil inviabilizam a identificação do migrante de médio e longo 

prazo (dez ou mais anos de residência), apenas foi possível considerar os indivíduos que 

arbitraram em até cinco anos da data de entrevista (migrante de curto prazo). Segundo, os 
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retornos salariais estimados não se referem ao fluxo atualizado de rendimentos esperado ao 

longo da vida produtiva do trabalhador na cidade (conforme prediz a abordagem do capital 

humano) e, sim, consistem em uma aproximação a partir da comparação entre duas situações: 

o salário observado na data de pesquisa (factual) e o salário que poderia ser obtido mediante 

uma escolha setorial alternativa (contrafactual). Por fim, tem-se ciência de que a análise 

procedida aqui foi de caráter estático-comparativo e, como se sabe, a migração do trabalho é 

um fenômeno dinâmico, cujos seus determinantes devem ser avaliados continuamente no 

tempo, pois podem variar a partir de mudanças estruturais, sociais e econômicas. Logo, a 

despeito das várias evidências consistentes encontradas nesse capítulo, as limitações 

reportadas dificultam o completo entendimento da migração rural-urbana no Brasil a partir de 

uma única abordagem, por um lado e, por outro, tornam o estudo de tal fenômeno desafiador.
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6. MIGRAÇÃO RURAL-URBANA E MERCADO DE TRABALHO 
 

6.1. Introdução 
 

Os movimentos populacionais dirigidos do meio rural para as cidades brasileiras 

tiveram seu maior ápice na década de setenta, acompanhando as expressivas taxas de 

crescimento econômico registradas no final desse período. Como já constatado por Martine e 

Camargo (1984), na década de 70 a migração rural-urbana movimentou aproximadamente 15 

milhões de indivíduos, fato que se desdobrou em uma redução de 7,2% da população rural até 

a década de 80. Por sua vez, o crescimento gradativo e desordenado das cidades aliado à 

ausência de planejamento governamental, condicionou o surgimento de problemas como 

favelização, pobreza, congestionamento, degradação ambiental, criminalidade e desemprego.  

Conforme sugere Golgher (2004), mesmo com o aumento dos problemas urbanos e do 

desemprego, as cidades ainda continuam sendo o referencial de destino para uma grande 

parcela dos migrantes na atualidade. Diante desse cenário, os formuladores de políticas 

públicas passaram a ponderar cada vez mais os rebatimentos da migração rural-urbana nas 

condições e qualidade de vida nas cidades. 

Não obstante, esses acontecimentos permitiram o surgimento de alguns preconceitos 

acerca da migração rural-urbana. Um dos principais mitos criados relaciona os problemas das 

cidades, sobretudo, o aumento do desemprego, pobreza e criminalidade, ao fenômeno 

migratório em foco. Ainda hoje, não é difícil encontrar opiniões acadêmicas favoráveis a 

contenção da migração rural-urbana e a fixação dos trabalhadores no meio rural. Contudo, 

entre outras questões, é preciso avaliar a experiência dos países desenvolvidos que, 

atualmente, detém menos de 10% da população no campo e oferecem infra-estrutura e 

serviços urbanos com qualidade. No caso do Brasil, não houve planejamento adequado para o 

crescimento das cidades, portanto, não se deve imputar o aumento dos gargalos urbanos 

apenas ao fenômeno migratório. Ao contrário, a arbitragem pode ser uma oportunidade 

preciosa para o camponês escapar da pobreza. Dessa forma, emerge a necessidade de se 

estudar a experiência do migrante rural-urbano no mercado de trabalho das cidades 

brasileiras.  

Segundo Braga (2006), a instabilidade da economia brasileira durante das décadas de 

80 e 90 agravou os problemas estruturais no mercado de trabalho, diminuindo o crescimento 

dos empregos formais e ampliando as oportunidades de trabalho não-assalariado e/ou 

assalariado informal (sem garantias trabalhistas/previdenciárias). Conforme Souza et al. 

(2006), o crescimento do setor informal no Brasil foi avigorado na década de 90, mediante as 
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transformações na estrutura produtiva decorrentes do processo de abertura comercial e 

privatizações. Tal panorama, por conseguinte, também atuou na alocação ocupacional e 

remuneração dos migrantes. O aumento dos trabalhos informais nas cidades passou a chamar 

atenção dos economistas e governos, sobretudo, pelos rebatimentos em termos de receitas 

fiscais, regulação, assistência social e garantias legais aos trabalhadores.  

A despeito das considerações levantadas, ainda existem controvérsias na literatura 

sobre o papel do setor informal na absorção dos migrantes recém chegados as cidades e no 

processo de crescimento econômico. Quanto à relação entre migração rural-urbana e setor 

informal, Cole e Sanders (1985), por exemplo, consideram a dotação de capital humano uma 

forte restrição à entrada dos migrantes no mercado de trabalho formal. Na visão dos autores, 

os migrantes menos instruídos poderiam arbitrar sob uma perspectiva de trabalhar 

temporariamente no setor informal. Somente após adquirir experiência e/ou capital humano 

local, é que o migrante se ariscaria na procura por emprego no setor formal. Assim, nessa 

perspectiva, o setor informal atuaria como campo transitório de oportunidade de emprego para 

o migrante rural-urbano, sobretudo, para aquele de baixa dotação de capital humano.  

 Por outro lado, alguns autores procuram contestar a hipótese anterior ao argumentar 

que o setor informal pode oferecer oportunidades de emprego mais flexíveis, constituindo-se 

como um importante meio para o migrante rural-urbano escapar da pobreza e se estabelecer 

na cidade (BANERJEE, 1983, MENG, 2001). As evidências internacionais têm oferecido 

suporte a esse tipo de hipótese. O relatório divulgado pela Organização Internacional do 

Trabalho (OIT) em 1972 sobre o mercado de trabalho no Kenya, mostra que o setor informal 

tem sido responsável por parte considerável do emprego e da renda naquele país (ILO,1972 

apud MENG, 2001). Blunch et al. (2001) relatam evidências semelhantes para os países 

asiáticos e do sul-africanos, destacando que nesses países mais de 50% dos empregos são 

informais. Esses autores também chamam a atenção para o papel das barreiras institucionais e 

suas mudanças no tempo, ao argumentar que a maior entrada de migrantes rural-urbano no 

setor informal deve-se a baixa capacidade de criação de emprego no setor formal, 

condicionada pela maior regulação das atividades. Já no Brasil, as evidências também 

apontam para a importância considerável do setor informal na alocação da mão-de-obra. 

Saboia e Saboia (2004) estimaram, a partir dos dados do Censo de 2000, que o emprego 

informal responde por mais de 48% das ocupações no mercado de trabalho.  

Os estudos de Banerjee (1983) e Meng (2001) destacam-se na literatura internacional 

por oferecerem evidências empíricas sobre a interação entre setor informal e migração rural-

urbana. O trabalho do primeiro autor foi pioneiro nesse tema, ao mostrar que, para o caso da 
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Índia, a mobilidade dos migrantes entre os setores formal e informal é relativamente baixa e 

que nesse aspecto o grau de instrução do migrante tem papel decisivo. Já o segundo, em 

estudo mais recente para a migração rural-urbana na China, mostrou que o setor informal 

pode oferecer oportunidades de emprego e de bem-estar diferenciadas pelo tipo de ocupação 

exercida. Os trabalhadores assalariados tendem a permanecer temporariamente na 

informalidade, enquanto que aqueles empregados por contra-própria (autônomos) teriam 

oportunidades mais estáveis e com requerimento de habilidades mais específicas.   

Na literatura nacional, Yap (1976) elaborou o primeiro e mais relevante estudo de 

investigação sobre a absorção do migrante rural-urbano no mercado de trabalho das cidades 

brasileiras, porém usando dados do Censo Demográfico de 1960. Seus resultados 

corroboraram a visão tradicional, na qual a dotação de capital humano tem função importante 

na alocação ocupacional dos migrantes. Segundo a autora,  o migrante rural-urbano tende a se 

engajar com maior facilidade no setor informal, onde não sofreria uma forte concorrência com 

os nativos urbanos de elevada instrução. Por outro lado, a referida autora não apresenta 

evidências conclusivas e estatisticamente críveis a respeito da relação entre setor informal e 

migração rural-urbana.  

Diante da lacuna empírica existente quanto à temática em foco para o caso brasileiro, 

esse capítulo procura fornecer evidências mais atuais acerca do papel do setor informal na 

absorção e remuneração dos migrantes rural-urbano. Nesse sentido, a questão central é 

verificar se o migrante rural-urbano tende a procurar emprego no setor formal após certa 

experiência de vida na cidade e como as dotações de capital humano e possível não-

aleatoriedade desse tipo de trabalhador na população afetam a alocação ocupacional e 

diferenciais de salários entre os setores.  

Afora essa introdução, o presente capítulo está dividido em cinco seções. A segunda 

apresenta evidências iniciais sobre a alocação do migrante rural-urbano no mercado de 

trabalho das cidades brasileiras. A terceira seção é dedicada à estratégia empírica e ao 

tratamento dos dados. Na quarta seção são abordadas e discutidas as evidências empíricas 

sobre a alocação do migrante rural-urbano entre os segmentos do mercado de trabalho. Na 

quinta seção a atenção é direcionada para os resultados referentes aos diferenciais de salários 

dos migrantes entre as ocupações e em relação ao retorno à educação. Por fim, a sexta seção é 

reservadas às considerações finais. 
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6.2. A Absorção do Migrante no Mercado de Trabalho Urbano: Evidências 
iniciais 

 

A definição do setor informal é complexa e ainda na atualidade não se esgotaram as 

controvérsias entre os estudiosos da área. Conforme Meng (2001), o setor informal pode ser 

caracterizado por baixos salários, entrada livre, atividades intensivas em mão-de-obra e de 

propriedade familiar, entre outras. Já de acordo com Saboia e Saboia (2004), uma 

característica singular do setor informal é a falta de uma relação precisa e bem definida entre 

capital e trabalho, seja na forma de organização da produção ou no cumprimento das leis 

trabalhistas. Para os autores essa peculiaridade é distintiva uma vez que no mercado de 

trabalho formal se observa uma predominância do assalariamento enquanto forma de 

remuneração.  

 Blunch et al. (2001) fazem uma discussão extensiva acerca do conceito de setor 

informal e de sua evolução no tempo. Para os autores, a noção de setor informal exibe 

múltiplas facetas. Em primeiro lugar, ressaltam que tal setor era inicialmente entendido como 

um campo de subsistência para alguns trabalhadores. Todavia, na atualidade, passou ser 

encarado como um setor básico que teria contribuição importante na criação de emprego e 

geração de renda. A precarização das relações de trabalho é muito associada ao setor informal 

e não parece ser um fenômeno transitório. Os autores em foco apresentam evidências de 

expansão e crescimento do setor informal em meio às reformas econômicas e mudanças 

institucionais em países da África e América Latina. Outras características recentes sobre o 

setor informal também são discutidas por Blunch et al. (2001), a saber: (i) as evidências sobre 

maiores inter-relações entre os setores formal e informal no meio urbano, inclusive 

mobilidade de trabalhadores; (ii) a importância do estágio de desenvolvimento econômico e 

das instituições para dinâmica de relações e inserção dos trabalhadores nesses setores.  

Já Cacciamali (2000) afirma que o uso do conceito de setor informal conforme as 

abordagens anteriores é bem abrangente, permitindo múltiplos enfoques e diferenciados 

objetos de análise. Para a autora, o conceito de setor informal deveria englobar as 

peculiaridades pertinentes à organização produtiva das empresas, e não somente as posições 

de ocupação dos trabalhadores no mercado de trabalho.  

 Não obstante a discussão anterior, sabe-se que a maioria dos estudos na literatura 

nacional, sobretudo, aqueles que abordam características estruturais do mercado de trabalho, 

faz uso de pesquisas censitárias, que geralmente agrupam os trabalhadores segundo sua 

posição no trabalho principal. De acordo com Saboia e Saboia (2004), um procedimento 

comumente usado é classificar como trabalhadores informais aqueles sem carteira de trabalho 
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assinada e trabalhadores por conta-própria, enquanto que, os empregados formais seriam 

aqueles com carteira de trabalho assinada, servidores públicos/militares e empregadores. 

Nesse sentido, o conceito de informalidade é abrangente e a assinatura da carteira de trabalho 

(suporte às garantias trabalhistas) seria o eixo divisor entre a formalidade e informalidade nas 

relações entre capital e trabalho. 

Nessa seção, contudo, o intuito é fornecer evidências mais atuais e elaboradas sobre a 

experiência/enquadramento do migrante rural-urbano no mercado de trabalho das cidades, 

tomando os nativos urbanos como grupo de comparação. Inicialmente, o foco é direcionado 

no confronto dos perfis de ocupação/emprego dos migrantes e nativos. Em seguida, avança-se 

na comparação dos rendimentos do trabalho do migrante rural-urbano e nativo urbano, com 

controles para  algumas características observáveis, sobretudo, do tempo de permanência do 

migrante no meio urbano.    

Na Tabela 24 são comparadas as características de emprego e ocupação do migrante 

rural-urbano e não-migrante urbano por sexo, considerando os dados do Censo de 2000. 

Quanto à aposentadoria, parece não haver fortes diferenças entre migrantes homens e 

mulheres, assim como, entre migrantes e nativos. Entretanto, a proporção de migrantes 

aposentados ainda é um pouco maior que a registrada para os não-migrantes urbanos. Mais de 

90% dos migrantes e nativos permaneceram não-aposentados no ano de 2000.  

 

Tabela 24: Brasil - Características de emprego e ocupação do migrante rural-urbano e 
nativo urbano por sexo – 2000 - % 

 
Migrante Rural-Urbano Nativo Urbano 

 
Mulher  Homem Mulher  Homem 

Aposentadoria 
    

Não-Aposentado 93,2 93,4 94,9 95,0 
Aposentado 6,8 6,6 5,1 5,0 
Emprego 

    
Empregado 76,2 87,1 76,4 83,3 
Desempregado 23,8 12,9 23,6 16,7 
Posição na Ocupação 

    
Trabalhador doméstico com carteira 12,3 1,2 4,2 0,2 

Trabalhador doméstico sem carteira 34,4 1,3 12,7 0,4 
Empregado com carteira 21,8 40,9 38,8 40,2 

Empregado sem carteira 14,7 30,0 16,2 23,4 

Funcionário Público 2,5 2,2 8,9 5,1 
Empregador 0,5 1,2 1,9 3,5 

Conta-própria 9,4 19,5 14,1 24,0 

Aprendiz ou estagiário  0,4 0,3 0,7 0,6 
Não remunerado  3,0 1,6 1,9 1,4 
Trabalhador /consumo próprio 1,2 1,8 0,6 1,1 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Nota: Resultados expandidos para a população.  
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Em relação ao emprego/desemprego, quando se compara a mulher migrante com a 

nativa, praticamente não se observam diferenças entre as proporções de empregadas e 

desempregadas. Já entre os homens, constata-se que o percentual de migrantes rural-urbano 

empregados superou aquele registrado para os nativos urbanos. Isso pode sugerir, por um 

lado, a presença favorável de características produtivas entre os migrantes e, por outro, que 

alguns indivíduos já migraram com contratos de emprego pré-definidos. Todavia, cabe 

investigar melhor a posição na ocupação dos migrantes e nativos para esclarecer tais 

conjecturas. 

Com respeito à posição na ocupação do trabalho principal, os dados da Tabela 24 

permitem anotar diferenças relevantes entre os próprios migrantes e em relação aos nativos. 

Do total de mulheres migrantes empregadas, a maioria, isto é, cerca de 34% estava 

trabalhando como empregada doméstica sem carteira assinada. Ao somar a esse percentual os 

15% de mulheres empregadas sem carteira e os 9% que trabalhavam por conta-própria, 

percebe-se que 58% das migrantes se encontravam no mercado de trabalho informal das 

cidades brasileiras. Apenas 34% das mulheres migrantes pertenciam ao mercado formal, ou 

seja, 22% de empregadas com carteira de trabalho assinada e 12% de empregadas domésticas 

formais
34

. Esses indicadores diferem dos observados para as mulheres naturais do meio 

urbano. Dentre as nativas empregadas, 39% tinham emprego formal, seguido de 16% alusivo 

a empregadas sem carteira e 14% que trabalhavam por conta-própria. Somente 17% do total 

de não-migrantes mulheres que estavam empregadas prestava serviços domésticos.  

Não obstante a predominância das atividades informais, o perfil de ocupação do 

migrante homem é bem diferente do observado para as mulheres. Dentre o total de migrantes 

do sexo masculino empregados na zona urbana, 41% possuía carteira de trabalho assinada, ao 

passo que 49% estava na informalidade, isto é, 30% empregados sem carteira assinada e 19% 

trabalhando por conta-própria
35

.Quando se comparam esses percentuais com aqueles 

observados para os homens nativos do meio urbano, verifica-se que as maiores diferenças 

estão presentes no trabalho informal. Do total de nativos empregados, 23% trabalhava sem 

carteira assinada e 24% por conta-própria. Apesar da distribuição relativamente diferenciada, 

                                                 
34

 O conceito de formalidade/informalidade aqui proposto deve ser visto com cautela, pois não se considerou a 

contribuição para a previdência social. Os 0,5% registrado de migrantes empregadoras pode ser considerado 

irrisório.  
35

 Aqui, as ocupações como aprendiz/estagiário, não-remunerada ou trabalho para o próprio consumo foram 

classificadas como informais. Entretanto, como os percentuais de participação dos trabalhadores nessas 

categorias são pequenos, e, logo, não se destacam com freqüência na análise. 
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a soma dos percentuais anteriores (o percentual de nativos na informalidade – 47%) foi menor 

que a observada para os migrantes homens. 

Como a dotação de capital humano influencia a alocação do migrante rural-urbano nos 

setores formal e informal do meio urbano brasileiro? Considerando apenas a classificação dos 

trabalhadores por posição na ocupação, conforme o Censo Demográfico de 2000, os dados da 

Tabela 25, a seguir, procuram fornecer evidências iniciais para esse questionamento ao 

apresentar a distribuição dos migrantes segundo a posição na ocupação e por faixas de 

escolaridade.  

 

Tabela 25: Brasil – Posição na ocupação do migrante rural-urbano por faixas de instrução 
– 2000 - % 

Ocupação\Escolaridade 
Menos  

de 1 ano 

De  

1 a 4 anos 

De  

5 a 10 anos 

De  

11 a 14 anos 

15 anos 

 ou mais 
Total 

Trabalhador doméstico com carteira 3,6 5,4 6,1 3,3 0,9 5,1 

Trabalhador doméstico sem carteira 11,7 14,4 14,8 4,3 0,9 13,0 
Empregado com carteira 23,3 29,7 37,6 53,3 40,6 34,2 

Empregado sem carteira 30,8 26,1 23,5 15,8 12,7 24,6 

Funcionário Público 1,4 1,3 1,7 7,4 18,9 2,3 
Empregador 0,3 0,6 0,9 2,2 8,7 0,9 
Conta-própria 20,8 18,2 12,7 11,6 16,5 15,9 

Aprendiz ou estagiário  0,2 0,2 0,4 0,6 0,2 0,3 

Não remunerado  2,8 2,4 1,8 1,4 0,5 2,1 
Trabalhador /consumo próprio 5,2 1,8 0,5 0,2 0,0 1,6 
Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 
Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Nota: Resultados expandidos para a população.  
 

O nível de instrução do migrante parece ser uma variável decisiva na absorção desse 

trabalhador no mercado de trabalho segmentado. Observa-se que o percentual de migrantes 

empregados com carteira assinada e que possuem de 11 a 14 anos de estudo representa mais 

que o dobro daquele registrado para os migrantes na mesma categoria de ocupação, porém, 

com menos de 1 ano de instrução. O inverso ocorre quando se compara os migrantes 

empregados sem carteira de trabalho assinada. Enquanto, para aqueles com escolaridade entre 

11 e 14 anos esse percentual foi de 16%, para os migrantes com menos de 1 ano de estudo a 

proporção foi de 31%. Todavia, note-se que apesar de o aumento da escolaridade diminuir a 

presença dos migrantes em trabalhos por conta-própria, esse padrão parece ser não-linear, 

uma vez que para a faixa de 15 anos ou mais de estudo, a freqüência relativa de migrantes 

superou as observadas para as faixas de 5 a 10 anos e 11 a 14 anos. Assim, mesmo sem a 

consideração de outras características dos migrantes, essa evidência sugere que o trabalho 

autônomo também pode ser uma alternativa de emprego relevante para alguns migrantes de 

alta qualificação e recém chegados à cidade. Afinal, o setor informal pode atrair migrantes 

qualificados e oferecer certa estabilidade/flexibilidade nos empregos por conta-própria? O 
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migrante rural-urbano empregado no setor informal está melhor ou pior que aquele 

enquadrado no setor formal? Essas questões, contudo, serão retomadas adiante. 

Ainda na Tabela 25 percebe-se que o aumento da escolaridade do migrante rural-

urbano diminui consideravelmente a presença, especialmente das mulheres, nos trabalhos 

domésticos
36

. No caso da ocupação de serviços domésticos sem carteira assinada, por 

exemplo, 12% dos migrantes com menos de 1 ano de estudo prestam esses serviços,  enquanto 

que para o grupo dos migrantes com 15 anos ou mais verifica-se que apenas 1%  dos mesmos 

exercia esse tipo de ocupação. Por outro lado, a maior instrução do migrante propicia o 

aumento do empreendedorismo, uma vez que para aqueles com 15 anos ou mais de 

escolaridade o percentual de ocupados como empregador é oito vezes maior comparado ao 

registrado para os migrantes de menor grau de instrução. A inserção do migrante rural-urbano 

no serviço público depende crucialmente do nível de educação. Vê-se que para aqueles 

migrantes com alta instrução (15 ou mais anos de estudo) a probabilidade de emprego 

(freqüência relativa) como servidor público é 18 vezes maior em relação aquela observada 

para os menos instruídos.  

Apesar da relevância das evidências anteriores, caberia verificar como o tempo de 

permanência do migrante no meio urbano (experiência na cidade) influencia seu 

enquadramento entre os setores formal e informal. Cole e Sanders (1985) argumentam que as 

diferenças na dotação de capital humano entre os migrantes atuam como uma barreira à 

entrada no mercado de trabalho formal. Assim, é mais provável que aqueles migrantes de 

baixa instrução procurem, no momento de sua chegada, empregos no setor informal, dadas as 

menores exigências competitivas e/ou com a perspectiva de assimilação de capital humano 

local para uma futura progressão ao mercado de trabalho formal.  

A Figura 16, a seguir, apresenta a distribuição setorial dos migrantes de rota rural-

urbana segundo o tempo de experiência na cidade e por coorte migratória 1986-1991/1995-

2000, conforme duas classificações de trabalho formal/informal. A primeira classificação, já 

discutida no início dessa seção, é mais abrangente e imprecisa, pois só considera a assinatura 

ou não da carteira de trabalho como característica decisiva na separação entre ocupações 

formais e informais (Figuras 16a e 16b). Nesse grupo, são considerados formais os 

trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos/militares e empregadores. As demais 

categorias de ocupação foram classificadas como trabalhos informais. 

 

                                                 
36

 Aqui já se sabe que nesse tipo de ocupação existe forte predominância de mulheres (ver Tabela 25). 
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Figura 16: Brasil – Distribuição setorial dos migrantes de rota rural-urbana segundo 
o tempo de residência no meio urbano e por coortes migratórias - % 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Calculado a partir dos dados dos Censos de 1991 e 2000. 

Nota: Resultados expandidos para a população.  
 

Por seu turno, nas Figuras 16c e 16d, adotou-se conceitos mais precisos para os setores 

formal e informal, seguindo o estudo de Saboia e Saboia (2004). Para tanto, foram agrupados 

como formais os trabalhadores com carteira assinada, servidores públicos/militares, 

empregados sem carteira, trabalhadores por conta-própria e empregadores que contribuíam 

para a previdência social. Já no setor informal, enquadram-se os trabalhadores sem carteira 

assinada/por conta-própria/empregadores que não contribuíam para a seguridade social e os 

aprendizes, estagiários, ajudantes e produtores para o próprio consumo.  

As evidências sugerem que alguns migrantes tendem a trocar de setor a partir da 

permanência na zona urbana. Percebe-se, para ambas coortes de migrantes (Figuras 16a e 

16b), que no ano de chegada a zona urbana (menos de um ano), a proporção de migrantes do 

tipo rural-urbano empregados no setor informal supera aquela registrada no setor formal em 

mais de 20 pontos percentuais. Por outro lado, vê-se que com o aumento do tempo de 

permanência do migrante na cidade existe uma tendência de aumento (redução) na proporção 

de migrantes empregados no setor formal (informal). Na coorte 1986-1991 (Figura 16a), 

verifica-se que a partir de 2 anos de experiência na cidade o percentual de migrantes que 
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ocupam posições formais passa a superar a proporção de migrantes no setor informal, não 

obstante a ausência de controles para outros atributos individuais. Quando se considera o 

agrupamento segundo a contribuição para a previdência (Figura 16c), o tempo para a 

ultrapassagem se reduz para 1 ano de vida no meio urbano.  

Todavia, ao olhar para a coorte mais recente (1995-2000) não se constata a 

ultrapassagem anterior (Figura 16b). Tal característica pode está associada ao aumento da 

competitividade e exigências de qualificação no mercado de trabalho formal do país e/ou as 

mudanças econômicas ocorridas na década de 90. Nesse último período verificaram-se 

importantes mudanças na economia brasileira, devido à maior competitividade gerada pelo 

processo de abertura comercial e o possível aumento da eficiência alocativa com a 

estabilização de preços. Segundo Braga (2006), essas mudanças agravaram os problemas 

estruturais no mercado de trabalho e geraram mais oportunidades de emprego no setor 

informal. Ainda assim, quando se observam os resultados a partir do critério de contribuição 

para seguridade (Figura 16d), nota-se que, a partir de três anos de experiência na cidade, 

proporção de migrantes rural-urbano empregados nos setores formal e informal tende à 

simetria, resultado que favorece a hipótese do setor informal enquanto campo transitório para 

parte considerável dos migrantes, especialmente, para aqueles menos instruídos. 

Avançando na busca de mais evidências a respeito do enquadramento do migrante 

rural-urbano no mercado de trabalho das cidades brasileiras, a Figura 17, a seguir, apresenta a 

distribuição dos migrantes de trajeto rural-urbano e dos nativos urbanos por sexo e segundo os 

setores de atividade.  

Os dados revelam que o setor de serviços foi aquele que mais empregou trabalhadores 

no meio urbano, sejam migrantes ou não. Observando tal setor, vê-se que entre os nativos 

urbanos a proporção de mulheres empregadas foi de 57% contra 49% de homens, percentuais 

mais próximos que os registrados para os migrantes: 72% de mulheres e 39% de homens. 

Assim, as evidências apontam que as mulheres migrantes conseguem maior inserção no setor 

de serviços quando comparadas aos homens migrantes e até mesmo em relação às nativas 

urbanas. Isso ocorre, como já foi visto, ao grande número de mulheres migrantes com baixa 

escolaridade que atuam na prestação de serviços domésticos, sobretudo, na informalidade. 

A indústria aparece como o segundo principal setor de emprego dos trabalhadores na 

zona urbana do Brasil. Todavia, a absorção de homens no referido setor é predominante tanto 

para os migrantes de rota rural-urbana quanto aos não-migrantes urbanos. Dentre os 

migrantes, a diferença de emprego por sexo é relativamente maior que a observada para os 

nativos. Enquanto a proporção de homens nativos empregados na indústria foi de 29% em 
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2000, seguida de 12% de mulheres, para os migrantes esses percentuais foram de 36% e 13%, 

respectivamente.  

 

Figura 17: Brasil – Distribuição dos migrantes de rota rural-urbana e nativos urbanos 
segundo os setores de atividade e por sexo – 2000 -% 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Nota: Resultados expandidos para a população.  
 

O terceiro setor da economia urbana que mais empregou migrantes, principalmente do 

sexo masculino, foi a agricultura que registrou em 2000,  21% de migrantes homens contra 

7% de mulheres empregadas.  Já em relação aos nativos das cidades, o setor social registrou o 

terceiro maior contingente de empregados com uma participação expressiva de mulheres, isto 

é, 22% contra 4% de homens. Não obstante o percentual de mulheres migrantes atuantes 

nesse setor ser baixo (apenas 6%), também há predominância desse sexo (do total de 

migrantes homens empregados apenas 1,5% estava no setor social). 

 Em que medida os atributos produtivos dos migrantes de rota rural-urbana afetam o 

salário médio em relação ao auferido pelos não-migrantes urbanos? A Figura 18, a seguir, 

apresenta dados sobre o salário-hora relativo (migrante rural-urbano/nativo urbano) segundo 

os anos de estudo e oferece informações iniciais que permitem discutir tal questionamento.  
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Figura 18: Brasil – Salário-hora relativo (migrante rural-urbano/nativo urbano) por 
anos de estudo (1991 e 2000) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados dos Censos de 1991 e 2000. 

Notas: Resultados expandidos para a população. Apenas indivíduos com idade entre 18 e 70 anos. Valores em 

R$ de 2000 corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 

 

Ao se observar o comportamento médio do salário-hora relativo por anos de estudo 

nos anos de 1991 e 2000, é possível constatar que os nativos urbanos receberam um salário 

superior ao registrado para os migrantes na maioria dos níveis de instrução. Embora não se 

considere aqui a influência de outros atributos pessoais e de localização regional, a evidência 

anterior é verificada para as duas coortes: 1986-1991 e 1995-2000, sobretudo, em relação à 

primeira.  

O aumento do tempo dedicado à educação eleva os salários dos trabalhadores, porém, 

o rendimento do trabalho dos nativos parece responder de forma mais acentuada aos ganhos 

de produtividade gerados pelo capital humano. Apenas para os migrantes da coorte mais 

recente (1995-2000), a alta instrução é capaz de elevar o salário-hora médio ao ponto de 

ultrapassar aquele observado para os nativos. Isso poderia a priori sugerir que tal coorte teria 

uma qualidade superior à anterior, contudo, ainda é preciso avançar no controle de outras 

variáveis importantes na determinação dos salários. 

A despeito de os dados dos Censos só permitirem observar a migração rural-urbana de 

curto prazo, a consideração da experiência do migrante no meio urbano (assimilação de 

capital humano específico) na determinação do salário médio pode ajudar na investigação 
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progresso econômico do migrante. Cabe ainda ressaltar que pelo Censo de 2000 não é 

possível observar o migrante rural-urbano que chegou a cidade entre 1986-1991, e sim, entre 

1995-2000. Dessa forma, pode-se isolar o efeito da idade (experiência e tempo de residência 

do migrante) do efeito da qualidade das coortes (ondas de migrantes) sem a necessidade de 

trabalhar com agrupamento dos dados de corte (BORJAS, 1985; BORJAS, 1994).   

 Nesse sentido, para obter resultados mais críveis foram efetuados controles para as 

variáveis de sexo, raça, idade e tempo de residência do migrante, seguindo a intuição do 

método de Schady (2003) já empregado no terceiro capítulo. A Figura 19 mostra a predição 

do salário-hora relativo (migrante rural-urbano/nativo urbano) por anos de estudo nos anos de 

1991 e 2000, considerados tais controles em duas regressões de salários separadas, uma para 

os migrantes e outra para os nativos.  

 

Figura 19: Brasil – Salário-hora relativo (migrante rural-urbano/nativo urbano) por 
anos de estudo e com controles segundo sexo, raça, idade, anos de estudo e tempo de 
residência (1991 e 2000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Calculado a partir dos dados dos Censos de 1991 e 2000. 

Notas: Resultados expandidos para a população. Apenas indivíduos com idade entre 18 e 70 anos. Valores em 

R$ de 2000 corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 

 
Os dados permitem constatar que, após incorporar a influência das variáveis 

anteriores, o padrão de comportamento do salário-hora relativo por anos de escolaridade 

tornou-se mais homogêneo para os dois períodos em foco. Apenas o migrante com até 2 anos 

de estudo obtém um salário médio maior que o observado para o nativo urbano de igual 

instrução nos dois períodos considerados. Na medida em que se aumenta o grau de educação, 
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o salário-hora relativo apresenta uma tendência de diminuição, favorecendo os nativos 

urbanos de alta escolaridade. Dito de outra forma, os resultados aqui apresentados sugerem 

que embora o salário médio dos migrantes aumente consideravelmente com a escolaridade, o 

diferencial de salários entre nativos e migrantes é ampliado com a maior dotação de capital 

humano.  

Cabe ressaltar que os resultados anteriores são frutos de explorações iniciais e podem 

não fornecer estimativas consistentes devido à falta de consideração de uma série de variáveis 

observadas e não-observadas que afetam a produtividade e salários dos trabalhadores 

migrantes e nativos. Contudo, por outro lado, chamam a atenção para a importância do 

estoque de capital humano do migrante rural-urbano na determinação do seu salário. 

Com vista a explicitar como os rendimentos dos migrantes e nativos respondem ao 

efeito da idade conjugada ao tempo de migração (experiência), a Figura 20 mostra as 

predições lineares do salário-hora (em logaritmo) dos migrantes e nativos por idade, conforme 

as mesmas regressões de salários feitas anteriormente. 

 

Figura 20: Brasil – Logaritmo do salário-hora por idade e com controles segundo o 
sexo, raça, idade, anos de estudo e tempo de residência – (1991 e 2000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Calculado a partir dos dados dos Censos de 1991 e 2000. 

Notas: Resultados expandidos para a população. Apenas indivíduos com idade entre 18 e 70 anos. Valores em 

R$ de 2000 corrigidos pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). 
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A resposta salarial a experiência é tipicamente não-linear, obedecendo às variações na 

produtividade ao longo do ciclo de vida dos trabalhadores. Entretanto, observa-se que para o 

migrante rural-urbano que entra no mercado de trabalho ainda jovem, o salário médio 

recebido é menor que o auferido pelo nativo urbano, porém a diferença de salários não é tão 

expressiva. Na medida em que aumenta a experiência do migrante (idade) seu salário cresce a 

taxas decrescentes, contudo, não consegue ultrapassar o rendimento do nativo típico. 

Comparando a Figura 20a com a Figura 20b, vê-se que os rendimentos dos migrantes e 

nativos no ano 2000 foram relativamente superiores para todas as idades consideradas. Isso 

não necessariamente implica numa melhoria da qualidade das coortes, mais pode está 

associado aos ganhos de produtividade obtidos na década de noventa, que envolveu algumas 

transformações econômicas importantes decorrentes da estabilização de preços e abertura 

comercial. 

O padrão exposto acima difere daquele observado para a migração internacional. 

Chiswick (1978), por exemplo, constatou que os imigrantes de origem estrangeira nos Estados 

Unidos entrariam no mercado de trabalho ganhando menos que os nativos americanos, porém, 

com o passar do tempo (idade) ultrapassariam os rendimentos dos últimos. Essa característica 

passou a ser interpretada na literatura, como resultado do processo de assimilação de capital 

humano local pelo imigrante (BORJAS, 1985, 1995).  

 Notadamente, os resultados aqui apresentados devem ser vistos com cautela devido ao 

curto período de permanência do migrante rural-urbano considerado na metodologia dos 

Censos, assim como, pela ausência de controles mais rigorosos acerca dos determinantes 

salariais. Todavia, essas evidências alertam para o papel das disparidades de dotação de 

capital humano na determinação do progresso econômico do migrante a partir de um possível 

processo de assimilação com a experiência na cidade.       

 

6.3. Inserção do Migrante Rural-Urbano no Mercado de Trabalho: Estratégia 
Empírica 

 

Nessa seção a atenção se volta para a alocação do trabalhador migrante no mercado de 

trabalho das cidades e de seu rebatimento sobre a diferenciação de salários. O foco central 

recai sobre a probabilidade de emprego do migrante nos segmentos do mercado de trabalho, e 

como esta se relaciona com a experiência urbana e o grau de instrução. Caso os migrantes 

sejam distribuídos de forma não-aleatória entre as ocupações, os rendimentos e o retorno ao 

capital humano podem ser afetados por atributos produtivos não-observados.  
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Para incorporar as questões mencionadas acima e permitir estimativas mais precisas 

acerca da absorção do migrante rural-urbano no mercado de trabalho urbano e do retorno à 

educação, esta seção foi dividida nas subseções 6.3.1 e 6.3.2. Na primeira parte é apresentado 

e discutido um modelo de múltipla escolha setorial e determinação de salários presente em 

Lee (1983) e aplicado em diversos estudos na literatura sobre economia do trabalho 

(BANERJEE,1983; DOLTON et al., 1989; FALARIS, 1987; MENG, 2001 e DIMOVA et al., 

2008). Já os procedimentos metodológicos e tratamentos dos dados são abordados na segunda 

subseção. Por sua vez, os resultados empíricos serão apresentados nas seções 6.4 e 6.5.  

 

6.3.1. Modelo Econométrico  
 

O modelo a seguir trata da múltipla escolha setorial no mercado de trabalho e da 

determinação dos rendimentos dos migrantes rural-urbano, conforme também adotado por 

Banerjee (1983) e Meng (2001). 

Na abordagem neoclássica a demanda por trabalho é determinada pelas empresas no 

processo de maximização de lucros. Entretanto, nos modelos que consideram a abordagem do 

capital humano, a dotação de experiência e educação afetam diretamente a demanda por 

trabalho, uma vez que o emprego de trabalhadores mais qualificados aumentaria a 

produtividade. Conforme ressalta Meng (2001), apenas no caso do emprego por conta-própria 

a demanda por trabalho não tem papel relevante, entretanto, a dotação de atributos pessoais e 

habilidades específicas podem ser determinantes para o engajamento nesse tipo de ocupação.  

A decisão de oferta de trabalho, por seu turno, é determinada pelo processo de 

maximização de utilidade, em que os indivíduos consideram os potenciais rendimentos do 

trabalho, custo de oportunidade do trabalho (lazer) e custos associados à procura por trabalho. 

A seguir tal processo é modelado, considerando, por simplificação, a demanda por trabalho 

como exógena. 

Para tanto, considere que o mercado de trabalho das cidades é segmentado em 𝐾 

setores. A função de utilidade, que ordena o beneficio líquido de um migrante rural-urbano 𝑖 

em ofertar trabalho no setor 𝑠 ∈ 𝐾 em um dado período de tempo, é dada por: 

 𝑈𝑠 = 𝛼𝑠𝑙𝑛𝑊𝑠 + 𝛽𝑠𝐶𝑠 + 휀𝑠   ∀  𝑠 = 1,2,… ,𝐾  (22)  

Onde: 𝑙𝑛𝑊𝑠 é o logaritmo do salário-hora no segmento "𝑠" do mercado de trabalho; 𝐶𝑠 

engloba os custos monetários e não-monetários associados à procura por emprego no setor 

"𝑠"; 𝛼𝑠 e 𝛽𝑠 parâmetros estruturais e 휀𝑠 um termo de erro estocástico. 

A decisão de ofertar trabalho em determinado setor dependerá, portanto, da 

comparação multilateral das potenciais utilidades obtidas pelo migrante sob o conjunto de 
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escolhas disponíveis. Seja 𝑦𝑠 uma variável indicadora das escolhas disponíveis: 𝑠 =

1, 2,… ,𝐾. Formalmente, a escolha setorial deve ocorrer conforme a solução do seguinte 

problema de otimização: 𝑚𝑎 𝑥 𝑈1,𝑈2,… ,𝑈𝐾  . Assim, o setor "𝑠" absorve o migrante, se, e 

somente se, este oferecer o maior benefício líquido em relação aos demais, ou seja,  𝑈𝑠 =

 𝑚𝑎 𝑥 𝑈1,𝑈2,… ,𝑈𝐾  ∀ 𝑠 ≠ 𝑘, com 𝑦𝑠 = 1 e 𝑦𝑠 = 0 caso contrário.  

Assumindo que o termo de erro 휀𝑠   segue uma distribuição de valor extremo, a 

especificação logit multinomial permite estimar a probabilidade do migrante 𝑖 ser absorvido 

pelo setor "𝑠"  𝑝𝑖𝑠 . Formalmente, Maddala (1983) mostra que tal probabilidade é obtida por: 

 𝑝𝑠 = Pr(𝑦𝑠 = 1) =
𝑒𝛼𝑠𝑙𝑛𝑊𝑠+𝛽𝑠𝐶𝑠

 𝑒𝛼𝑗 𝑙𝑛𝑊 𝑗+𝛽𝑗𝐶𝑗𝐾
𝑗=1

 ∀ 𝑠 = 1,2,… ,𝐾 (23)  

Onde: 𝑁 é o tamanho da amostra de migrantes.  

Em cada mercado de trabalho "𝑠" os salários dos migrantes dependem de um vetor de 

atributos pessoais, de localização regional e de capital humano  𝐴𝑖  e de um vetor de 

características produtivas não-observadas pelo pesquisador  𝑢𝑠 . Assim, a equação de salários 

em cada setor é do tipo minceriana: 

 𝑙𝑛𝑊𝑠 = 𝜃𝑠
′𝐴𝑖 + 𝑢𝑠    ∀   𝑠 = 1,2,… ,𝐾 (24)  

Onde: 𝜃𝑠
′  um vetor de parâmetros.  

Por sua vez, os custos associados à procura de emprego dependem de atributos 

pessoais/familiares e da região de origem  𝑍𝑖 , assumindo a forma funcional: 

  𝐶𝑠 = 𝛿𝑠
′ 𝑍𝑖 + 𝜈𝑠   ∀   𝑠 = 1,2,… ,𝐾 (25)  

Onde: 𝛿𝑠
′  um vetor de parâmetros e 𝜈𝑠 um termo aleatório. 

Conforme Dolton et al. (1989), substituindo as equações de salários (24) e de custos 

(25) em (23) chega-se a forma reduzida do modelo de múltipla escolha inter-setorial, o qual 

pode ser estimado por um logit multinomial: 

 𝑝𝑠 = Pr(𝑦𝑠 = 1) =
𝑒𝜋𝑠

′ 𝑋𝑖

 𝑒𝜋𝑗
′ 𝑋𝑖𝐾

𝑗=1

 ∀ 𝑠 = 1,2,… ,𝐾 (26)  

Onde: 𝜋𝑠
′  é um vetor de parâmetros; 𝑋𝑖 = (1, 𝑥𝑖

1 ,… , 𝑥𝑖
ℎ) é um vetor de "ℎ" características 

pessoais, da região de origem e de destino.  

O modelo acima implica estimação de ℎ(𝐾 − 1) parâmetros com apenas 𝐾 

equações/setores. Para escapar dessa indeterminação é preciso fazer uma normalização 

arbitrária para uma categoria de referência, como por exemplo, 𝜋1 = 0. Logo, tal restrição 

assegura que a soma das probabilidades é igual a unidade e que todas as probabilidades 
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podem ser estimadas (GREENE, 2002, p.721). Nesse sentido, a interpretação deve ser feita 

tomando-se uma das categorias de escolha como referência.  

Outra dificuldade encontrada em (26) é que, sob tal especificação, a interpretação dos 

parâmetros não é direta em virtude da relação não-linear entre as probabilidades e as variáveis 

explicativas. No entanto, o modelo ainda pode ser expresso na forma log-linear para as razões 

de probabilidades: ln(𝑝𝑠/𝑝𝑘) =  𝜋𝑠
′ 𝑋𝑖   ∀ 𝑠 = 2,3,… ,𝐾. Dessa forma, se produz 𝐾 − 1 

equações onde se avaliam as probabilidades de entrada do setor "𝑠" em relação à categoria 

base (setor "𝑘"). 

Uma medida comumente usada nos estudos empíricos é a taxa relativa de risco (TRR), 

que de acordo com Greene (2002) e Cameron e Trivedi (2005) pode ser obtida derivando os 

"𝑠" logaritmos da razão de probabilidades: 

 
𝜕ln(𝑝𝑠/𝑝𝑘)

𝜕𝑋𝑖
=   𝜋𝑠 − 𝜋𝑘 = 𝜋𝑠  ⇔  𝑘 = 0 (27)  

 Logo, tomando-se a categoria 𝑘 como base  𝑘 = 1,𝜋1 = 0  , a TRR pode ser expressa 

como valor exponencial os coeficientes estimados 𝑒𝜋𝑠 , mensurando a mudança na 

probabilidade de o migrante entrar no setor "𝑠" resultante de uma variação unitária em 𝑋𝑖  , 

considerando a mudança na probabilidade de entrar no setor "𝑘" (setor de referência). Assim, 

caso verifique-se que a TRR é maior do que 1, a chance relativa de o migrante entrar no setor 

"𝑠" aumenta com o incremento em 𝑋𝑖 . Por seu turno, se a TRR < 1, a chance relativa de 

absorção pelo setor "𝑠" diminui (efeito sobre a probabilidade de entrar no setor "𝑘" supera que 

o verificado no setor "𝑠")
37

.  

Segundo Cameron e Trivedi (2005), ainda é possível avaliar o impacto de uma 

mudança unitária de um regressor  𝑋𝑖  sobre probabilidade de o migrante escolher o setor "𝑠" 

a partir do cálculo do efeito marginal: 

 
𝜕𝑝𝑠
𝜕𝑋𝑖

=  𝑝𝑠 𝜋𝑠 − 𝜋 𝑗   (28)  

Onde: 𝜋 𝑗 =  𝑝𝑗𝜋𝑙𝑙  é o valor médio dos parâmetros estimados para os outros setores  𝜋𝑙 , que 

é ponderado pelas probabilidades de absorção em cada setor
38

.  

Uma propriedade derivada do modelo logit multinomial é a de que a razão das 

probabilidades não se altera mediante a exclusão de uma das alternativas de escolha, isto é, 

                                                 
37

 Formalmente, a taxa relativa de risco é dada por:  𝑇𝑅𝑅 ≡   𝑝𝑠 𝑋𝑖 + 1 / 𝑝𝑘  𝑋𝑖 + 1  /  𝑝𝑠 𝑋𝑖 / 𝑝𝑘  𝑋𝑖  . 
Portanto, a TRR mede a mudança relativa nas probabilidades de absorção setorial, no caso, tendo por referência 

a probabilidade de entrada/permanência no setor k.  
38

 Note que o sinal do efeito marginal pode diferir daquele o observado para o coeficiente 𝜋𝑠, uma vez que 

dependerá do sinal de  𝜋𝑠 − 𝜋 𝑗 . 
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independe de outras probabilidades (independência das alternativas irrelevantes – IAI). Se 

essa característica não for verificada na prática, a estimativa do modelo produzirá parâmetros 

ineficientes, porém, ainda consistentes (GREENE, 2002). Uma forma de se testar 

estatisticamente a validade ou não dessa propriedade, é verificar se omissão de algumas 

escolhas afetam sistematicamente os valores e sinais dos parâmetros estimados. Partindo de 

tal idéia, Hausman e MacFadden (1984) propuseram o seguinte teste para a hipótese IAI: 

 𝜒2 =   𝛽 𝑟 − 𝛽 𝑓 
′
 𝑉 𝑟 − 𝑉 𝑓 

−1
 𝛽 𝑟 − 𝛽 𝑓  (29)  

Onde: 𝛽 𝑟  é o vetor de parâmetros estimado para um subconjunto de alternativas; 𝛽 𝑓  é o vetor 

de parâmetros obtido para o conjunto completo de escolhas; 𝑉 𝑟  e 𝑉 𝑓  são as matrizes 

assintóticas de covariâncias, respectivamente, para a estimativa com um subconjunto e 

conjunto completo de alternativas. Sob a hipótese nula de validade da IAI, a estatística do 

teste segue uma distribuição Qui-quadrado  𝜒2  com 𝑞 − 1 graus de liberdade, onde 𝑞 é o 

número de parâmetros estimados (GREENE, 2002, p.724)
39

. 

 Dada a interdependência envolvida na condição de migrante e determinação dos 

salários em cada setor, a estimativa de equações de rendimentos para os migrantes em cada 

segmento do mercado de trabalho urbano poderia gerar resultados tendenciosos em vista da 

potencial auto-seleção envolvida nos processos de migração e de procura por emprego 

(VIJVERBERG, 1995; DAHL, 2002). Para contornar, esse problema e oferecer estimativas 

consistentes sobre os diferenciais de salários entre os migrantes absorvidos por diferentes 

setores, adotou-se, inicialmente, o método desenvolvido por Lee (1983), que procura corrigir 

as equações de salários para um possível viés de seleção atrelado a absorção setorial dos 

migrantes.  

 Tal metodologia é composta por dois estágios e apropriada quando a equação de 

seleção na amostra/população envolve múltiplas escolhas. No primeiro estágio, estima-se a 

forma reduzida do modelo estrutural a partir da equação (26), e então, utilizam-se as 

                                                 
39

 Em caso de não aceitação da hipótese IAI, uma especificação alternativa para a equação (26) é a estimação por 

um modelo probit multinomial impondo uma estrutura de correlação entre os erros (GREENE, 2002). Contudo, 

esse último modelo pode apresentar outros dois problemas relevantes. O primeiro, refere-se à dificuldade 

computacional de integrais múltiplas durante o processo de estimação sob a hipótese de distribuição normal 

multivariada, fato que recentemente tem sido contornado com o desenvolvimento de softwares e algoritmos de 

simulação (CAMERON e TRIVEDI, 2005). A segunda e maior dificuldade, deve-se à necessidade de impor 

restrições na matriz de covariância e ainda assegurar que a mesma seja positivamente definida. Keane (1992) 

destaca que um dos métodos de identificação mais empregados é a normalização para zero dos parâmetros 

associados à utilidade de uma escolha (equivalente a normalização feita no logit multinomial) e de ao menos um 

elemento da matriz de covariância. Contudo, o autor mostra que em modelos com grande número de escolhas 

seria necessário impor um maior número de restrições por exclusão de variáveis de forma a não prejudicar os 

resultados. 
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probabilidades preditas  𝑝 𝑠  no cômputo de 𝐾 termos de correção do tipo: 𝜆𝑠 ≡ −
𝑓 𝐹−1 𝑝 𝑠  

𝑝 𝑠
 , 

onde 𝑓 é a função de densidade normal e 𝐹−1 a função inversa de densidade acumulada (LEE, 

1983, p.551; FALARIS, 1987, p.431).  

 No segundo estágio são estimadas 𝐾 regressões de salários mincerianas com a adição 

do termo de correção correspondente como regressor adicional, permitindo o controle para 

atributos produtivos não-observados que geram não-aleatoriedade entre os migrantes na 

população. Formalmente, para os empregados no setor "𝑠" a equação de salários corrigida é 

dada por:  

 𝑙𝑛𝑊𝑠 = 𝛼𝑠
′𝐴𝑖 + 𝜂𝑠𝜆𝑠 + 𝜉 (30)  

Onde: 𝛼𝑠
′  é um vetor de parâmetros; 𝜂𝑠 um coeficiente que capta o impacto da auto-seleção 

dos migrantes sobre os salários pagos pelo setor "𝑠" e 𝜉 um termo de erro estocástico com 

média zero e variância constante.  

 A despeito dos avanços alcançados pela metodologia de Lee (1983), a equação (30) 

ainda pode não considerar adequadamente todos os efeitos dos atributos não-observados. Essa 

hipótese é plausível uma vez que os não-migrantes rurais também fizeram uma decisão de 

arbitragem e, por outro lado, o ato de migrar, em geral, se relaciona com a procura por 

emprego, conforme as evidências levantadas no capítulo anterior. Nesse sentido, tornou-se 

necessário aumentar o rigor nas estimativas das equações de salários. Para tanto, fez-se uma 

extensão da metodologia de Lee (1983), conforme descrito a seguir. 

 O procedimento adotado também é dividido em duas etapas e procura integrar o 

modelo de estrutural de migração e procura por emprego (capítulo 5) com o modelo de 

migração, escolha setorial e determinação dos salários. Na primeira, estima-se o modelo 

probit bivariado recursivo - equações (13) e (14) do capítulo anterior, no qual se explicita 

inter-relação entre a decisão de migrar e a procura por emprego. Da mesma forma que na 

abordagem de Lee (1983), nesse estágio também se estima o modelo de múltipla escolha 

setorial - equação (26) por um logit multinomial. Do primeiro modelo, é possível computar 

dois termos de correção para a auto-seleção envolvida nas condições de migrante/não-

migrante e empregado/desempregado, definidos como: 𝜆1𝑢 ≡  
𝑓 𝑌 1 F Y 2

∗  

Ψ 𝑌 1 ,𝑌 2 ,𝜌  
  e 𝜆2𝑢 ≡  

𝑓 𝑌 2 F Y 1
∗  

Ψ 𝑌 1 ,𝑌 2 ,𝜌  
 , 

cujos componentes e processo de cálculo já foram reportados na seção 5.3
40

. Por seu turno, a 

partir da estimativa do segundo modelo obtém-se os "𝑠" termos de correção 𝜆𝑠 para não-

                                                 
40

 Note que no presente caso, só há a necessidade de se computar esses dois termos, pois os mesmos são 

referentes à equação de salários para migrantes. Vide equação (16). 
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aleatoriedade relacionada aos migrantes durante o processo de absorção no setores do 

mercado de trabalho urbano. 

Finalmente, na segunda etapa, estima-se para cada setor "𝑠" a seguinte equação de 

salários corrigida para três possíveis vieses de seleção devido a não-aleatoriedade gerada nos 

processos de arbitragem rural-urbana, empregabilidade e absorção setorial: 

 𝑙𝑛𝑊𝑠 = 𝜙𝑠
′𝐴𝑖 + 𝜂1𝑠𝜆1𝑢  + 𝜂2𝑠𝜆2𝑢  + 𝜂3𝑠𝜆𝑠 + 𝜖 (31)  

Onde: 𝜙𝑠
′  é um vetor de parâmetros, 𝜖 é um termo de erro estocástico, 𝜂1𝑠, 𝜂2𝑠 e 𝜂3𝑠 são 

coeficientes que fornecem a covariância entre os termos de erro das equações de seleção (13), 

(14) e (26) com o termo de erro da equação de salários no setor "𝑠" - equação (24), 

respectivamente. Note-se ainda que os termos de correção 𝜆1𝑢  e 𝜆2𝑢  são os mesmos para 

todas as equações de salários por setores. Com efeito, para que tal método se tornasse 

operacional foi preciso supor ausência de correlação entre a decisão de migração e a escolha 

setorial, conforme também fizeram Dolton et al. (1989) em caso semelhante. Contudo, apesar 

de ser bastante irrealista, tal restrição perde relevância com a introdução dos termos de 

correção acima mencionados, os quais consideram a interdependência entre migração e 

procura por emprego. 

 

6.3.2. Base de Dados e Metodologia 
 

Nesse capítulo os dados utilizados provém dos Censos Demográficos do IBGE. Após 

deduzir da idade declarada o tempo de residência no município e considerar apenas os 

brasileiros natos foi possível obter amostras de migrantes que na data de partida tinham entre 

18 e 70 anos. Assim, os dados correspondem a 104.279 migrantes de rota rural-urbana, 

conforme o Censo Demográfico 1991, 85.165 migrantes segundo o Censo de 2000. 

Evidentemente, tal recorte amostral é um tentativa de separar os migrantes agregados (aqueles 

que migraram em função de terceiros) daqueles que realmente arbitraram, e é congruente com 

outros estudos na literatura (SANTOS JÚNIOR et al., 2005; JUSTO, 2006; SANTOS e 

FERREIRA, 2007). Vale ainda ressaltar que as informações desses últimos Censos permitem 

identificar somente o migrante inter-setorial por data fixa, ou seja, aquele que há cinco anos 

da data de entrevista estava residindo permanentemente em outro município/setor que não o 

atual.   

Seguindo os critérios adotados nos estudos de Banerjee (1983), Meng (2001) e Saboia 

e Saboia (2004), a classificação do setor informal também foi dividida em dois grupos: (i) 

setor informal-assalariado, composto por migrantes empregados sem carteira de trabalho 



142 

 

 

assinada que contribuíam para a previdência social, aprendiz ou estagiário sem remuneração e 

não remunerado em ajuda a membro do domicílio e (ii) setor informal-autônomo, formado 

pelos migrantes empregados por conta-própria que não contribuíam para a previdência social, 

empregadores que não contribuíam para a previdência e migrantes que se achavam 

trabalhando para o próprio consumo
41

. Duas hipóteses são assumidas nesse agrupamento: a)  a 

inserção desses trabalhadores no setor informal pode requerer habilidades específicas a 

depender do tipo de ocupação, como no caso do trabalho autônomo, que pode permitir maior 

flexibilidade na execução e administração das tarefas laborais e b) a não-contribuição para a 

previdência social é uma característica peculiar do trabalho informal. 

Também foi possível separar o setor formal em duas categorias: formal-privado e 

formal-público. No primeiro setor situam-se os migrantes empregados com carteira assinada, 

empregadores, trabalhadores sem carteira e trabalhadores por contra-própria que contribuíam 

para previdência social. Por sua vez, no setor público foram inseridos os servidores públicos e 

militares. A subdivisão do setor formal entre privado e público tornou-se relevante porque, 

embora ambos os setores assegurem garantias trabalhistas, o último permite estabilidade no 

emprego, característica que pode exigir qualificação diferenciada por parte do migrante.  

Nas estimativas das equações de salários segundo cada segmento do mercado de 

trabalho, foram apenas considerados os migrantes com rendimentos positivos no trabalho 

principal, uma vez que as equações mincerianas não suportam salários nulos. Os rendimentos 

correspondentes ao ano de 1991 convertidos de cruzeiros para reais e atualizados para o ano 

2000 a partir do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC). Cabe ressaltar que nessa 

etapa usaram-se duas metodologias de correção dos salários para viés de seleção: (i) a técnica 

de Lee (1983) e (ii) uma extensão desse último procedimento. Conforme já reportado, a 

operacionalização do segundo método requer a re-estimação, em primeiro estágio, da forma 

reduzida do modelo empírico aplicado no capítulo anterior - equações (13) e (14). Assim, foi 

necessário tomar, provisoriamente, uma amostra inicial de migrantes rural-urbano e não-

migrantes rurais entre 18 e 70 anos (na data de partida para os primeiros). Por conseguinte, no 

segundo estágio, retém-se na amostra apenas os migrantes empregados e com rendimento 

positivo do trabalho principal. 

 

                                                 
41

 Os aprendizes, estagiários e ajudantes não remunerados foram agrupados no setor informal-assalariado porque 

esses tipos de ocupação se aproximam mais do trabalho assalariado sem carteira assinada que do trabalho 

autônomo. Portanto, supõe-se que os primeiros, embora não sejam assalariados, têm um salário implícito. 

Quanto à inclusão de alguns empregadores no setor informal, Saboia e Saboia (2004) afirmam que os 

empregadores que não contribuem para a previdência se comportam como se fossem trabalhadores autônomos. 
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6.4. Migração Rural-Urbana e Mercado de Trabalho: Determinantes da Inserção 
Formal/Informal 

 

Nessa seção são apresentadas evidências empíricas a respeito da relação entre 

migração rural-urbana e setor informal no Brasil. Busca-se cumprir o último objetivo 

especifico dessa pesquisa que consiste em verificar se o setor informal é um meio transitório 

para os migrantes de trajeto rural-urbano, isto é, se com o ganho de experiência na cidade 

parte considerável desses trabalhadores tende a se direcionar do setor informal para o setor 

formal da economia urbana.  

 A Tabela 26 mostra a distribuição dos migrantes do tipo rural-urbano entre os setores 

do mercado de trabalho das cidades, conforme os dados dos Censos de 1991 e 2000 e usando 

os critérios de assinatura de carteira de trabalho e contribuição para previdência social. 

 

Tabela 26: Brasil – Distribuição dos migrantes rural-urbano segundo o setor do mercado 
de trabalho e por pesquisa censitária – (1991 e 2000) 

 
1991 2000 

Setor freqüência percentual freqüência percentual 

Formal Privado 53.894 51,7 38.614 45,4 
Informal (assalariado) 25.618 24,6 28.621 33,6 
Informal (autônomo) 19.064 18,3 15.620 18,3 
Formal Público 5.703 5,5 2.301 2,7 
Total 104.279 100,0 85.156 100,0 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados dos Censos de 1991 e de 2000.  

  

Do total de migrantes ocupados em 1991, 52% se encontrava no setor formal. Já em 

relação ao ano 2000, o percentual registrado foi  de 45% em 2000. Contudo, ao se considerar 

o contingente empregado no setor informal (assalariados e autônomos), verifica-se que a 

maior parte dos migrantes ocupados estavam trabalhando do setor informal das cidades, 43% 

no ano de 1991 e 52% segundo os dados do Censo de 2000. O setor público, por sua vez, foi 

aquele no qual o migrante teve a maior dificuldade de inserção.  

A Tabela 27, a seguir, reporta os resultados da estimação do modelo de migração e 

escolha setorial na forma reduzida usando os dados mais recentes do ano 2000 - equação (26) 

– logit multinomial). Quanto à entrada das variáveis explicativas no modelo, seguiu-se o 

procedimento semelhante ao feito no modelo empírico do capítulo anterior. Primeiro, para as 

variáveis condicionantes dos custos de migração e procura por emprego foram selecionadas 

características individuais referentes ao sexo, idade, tempo de residência no meio urbano 

(município), faixas de escolaridade, tamanho da família, condição na família, estado conjugal, 

interação estado conjugal e sexo,  estado conjugal e filho menor de 16 anos e dummies de 

residência estadual há cinco anos. Já em relação às variáveis determinantes dos salários em 
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cada setor - equação (24), foram incluídas os seguintes atributos pessoais: sexo, raça, idade, 

quadrado da idade, escolaridade e dummies de residência na data da entrevista e há cinco 

anos. Para assegurar a identificação do modelo, algumas variáveis que entram em (24) não 

aparecem em (26) e vice-versa (GOBILLON e LEBLANC, 2003). O leitor pode consultar a 

Tabela A.6 em apêndice para observar a definição de todas as variáveis e categorias presentes 

doravante nas estimações. A consideração das variáveis explicativas anteriores é consoante 

com a maioria dos estudos que abordaram a questão da migração e a múltipla escolha setorial 

(BANERJEE, 1983; VIJVERBERG, 1995; MENG, 2001; DAHL, 2002; DIMOVA et al., 

2008). 

Por último, cabe lembrar que todos os resultados da Tabela 27 foram obtidos tomando 

o setor formal-privado como setor de referência (base). Embora os coeficientes reportados não 

forneçam uma interpretação direta do impacto de cada variável na probabilidade de absorção 

setorial, alguns resultados merecem ser brevemente comentados. 

 

Tabela 27: Brasil - Migração rural-urbana e absorção setorial (logit multinomial- modelo 
empírico - forma reduzida) – (1995-2000) 

 
Informal-assalariado Informal-autônomo Formal-público 

Variáveis  Coeficiente Desvio-Padrão Coeficiente Desvio-Padrão Coeficiente Desvio-Padrão 

Sexo -0,7215 0,0233 0,3341 0,0341 -0,1759 0,0680 
Idade -0,0335 0,0050 0,0559 0,0059 0,0778 0,0137 
Tempo de residência -0,1431 0,0063 -0,0779 0,0077 -0,0244† 0,0171 
Fundamental básico -0,2619 0,0261 -0,1040 0,0299 -0,1524† 0,0883 
Fundamental -0,6526 0,0289 -0,2608 0,0346 0,1781† 0,0923 
Médio -1,4240 0,0393 -0,6947 0,0482 1,4340 0,0916 
Superior -1,9504 0,1093 -0,8900 0,1056 2,2057 0,1147 
Chefe -0,1706 0,0225 0,0830 0,0290 0,1531 0,0644 
Casado -0,3061 0,0245 -0,0911 0,0275 -0,0791† 0,0641 
Casada.Mulher 0,0425† 0,0550 0,4145 0,0710 0,6128 0,1275 
Casado.Filho16 0,1712 0,0520 0,1319† 0,0671 0,2313 0,1100 
Tamanho.Família 0,0301 0,0039 0,0102 0,0048 -0,0281 0,0120 
RO5 0,2374 0,1102 0,4667 0,1215 0,7525 0,2307 
AC5 -0,0234† 0,2494 0,2338† 0,2786 0,5251† 0,3987 
AM5 -0,0626† 0,1420 0,5077 0,1503 0,4572† 0,2629 
RR5 0,0962† 0,3051 0,2165† 0,3434 -0,0828† 0,4759 
PA5 -0,0873† 0,0793 0,0543† 0,0924 -0,2022† 0,1768 
AP5 -0,3176† 0,2670 -0,4764† 0,3121 0,6502† 0,4112 
TO5 0,1731† 0,1137 0,1414† 0,1379 0,1156† 0,2449 
MA5 -0,4147 0,0725 -0,3746 0,0880 -0,5855 0,1766 
PI5 -0,5627 0,0765 -0,4153 0,0972 -0,8699 0,2398 
CE5 -0,1619 0,0632 -0,0939† 0,0834 -0,6633 0,1980 
RN5 -0,2767 0,1106 -0,1639† 0,1382 -0,5703 0,2560 
PB5 -0,3651 0,0725 -0,1957 0,0929 -0,8636 0,2136 
PE5 -0,1617 0,0560 -0,1551 0,0745 -0,6877 0,1870 
AL5 -0,4312 0,0765 -0,4883 0,1034 -0,4381† 0,2733 
SE5 -0,3250 0,1104 -0,2722† 0,1407 -0,6651 0,3222 
BA5 -0,1648 0,0434 -0,1841 0,0611 -0,5640 0,1423 
MG5 -0,0603† 0,0465 0,0625† 0,0617 -0,0883† 0,1240 
Continua na próxima página... 
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Informal-assalariado Informal-autônomo Formal-público 

Variáveis  Coeficiente Desvio-Padrão Coeficiente Desvio-Padrão Coeficiente Desvio-Padrão 

ES5 0,0203† 0,0894 0,0953† 0,1198 -0,2307† 0,2482 
RJ5 -0,2886 0,0921 0,1777† 0,1159 0,0437† 0,2651 
PR5 -0,1705 0,0543 -0,2717 0,0699 -0,7023 0,1450 
SC5 -0,1888 0,0721 -0,0029† 0,0923 0,0737† 0,1668 
RS5 -0,0800† 0,0795 0,0646† 0,0988 0,2288† 0,1666 
MS5 0,1920 0,0906 0,1614† 0,1133 0,0256† 0,2118 
MT5 0,1779 0,0746 0,1986 0,0895 -0,3776 0,1883 
GO5 0,3843 0,0690 0,3767 0,0885 0,2314† 0,1749 
DF5 -0,0199† 0,2035 0,0072† 0,2386 0,3575† 0,4216 

Raça -0,1066 0,0185 0,0589 0,0229 -0,0802† 0,0514 

Idade.Quadrado 0,0006 0,0001 -0,0001† 0,0001 -0,0007 0,0002 

RO 0,6854 0,1089 1,2006 0,1180 0,8094 0,2555 

AC 0,8100 0,2378 0,7532 0,2745 1,0795 0,4151 

AM 0,8214 0,1178 1,2935 0,1302 1,6569 0,2419 

RR 1,0298 0,1617 1,4504 0,1842 3,1724 0,2607 

PA 1,2465 0,0798 1,7624 0,0917 2,3760 0,1756 

AP 0,9733 0,1487 1,6462 0,1626 1,8689 0,3233 

TO 1,2305 0,1077 1,6199 0,1252 2,4260 0,2234 

MA 1,7160 0,0866 2,8335 0,0970 2,5942 0,1965 

PI 1,6233 0,0926 2,5149 0,1058 2,7394 0,2380 

CE 1,2677 0,0759 1,8486 0,0906 2,2970 0,2072 

RN 1,4163 0,1219 1,8871 0,1424 2,7111 0,2548 

PB 1,3626 0,0957 1,9776 0,1095 3,0283 0,2184 

PE 1,1726 0,0658 1,6889 0,0805 1,7987 0,2037 

AL 1,0464 0,0874 1,6106 0,1095 1,4125 0,3077 

SE 1,1205 0,1361 1,9726 0,1525 2,3462 0,3168 

BA 0,8578 0,0455 1,2534 0,0622 1,7924 0,1436 

MG 0,2674 0,0427 0,1361 0,0578 0,9376 0,1189 

ES 0,4955 0,0810 0,4479 0,1105 0,9102 0,2256 

RJ 0,4644 0,0786 0,1770† 0,1062 0,3250† 0,2773 

PR 0,3914 0,0532 0,4246 0,0685 0,5255 0,1466 

SC -0,3243 0,0679 -0,1302† 0,0884 0,1497† 0,1637 

RS -0,3997 0,0766 -0,2748 0,0961 0,2344† 0,1660 

MS 0,4412 0,0936 0,5296 0,1164 1,5238 0,2108 

MT 0,5033 0,0692 0,7338 0,0829 1,3636 0,1621 

GO 0,6061 0,0575 0,5232 0,0764 0,9290 0,1679 

DF 0,3999 0,0679 0,4489 0,1002 0,9103 0,2076 

Constante 1,1976 0,0980 -3,3087 0,1230 -5,5771 0,2769 

 

Observações: 85.156 
 

χ2: 19.846  

 

Pseudo-R2: 0,1180 
 

P-valor (χ2): 0,0000  
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Censo de 2000.  

Notas: Categoria de referência: setor formal-privado. † não estatisticamente significativo a 5%. Desvios-padrão 

robustos à heterocedasticidade. Foram realizados teste de Hausman para a hipótese IAI e em todos os casos não 

se rejeitou essa hipótese. 

 

 Observa-se que as variáveis de educação se relacionam negativamente com a chance 

de absorção dos migrantes no setor informal, sobretudo no setor em que predomina o trabalho 

assalariado sem carteira assinada. Já na setor formal-público se vê o contrário, isto é, uma 

relação direta entre grau de instrução e propensão à entrada do migrante. O tempo de 

residência no município (experiência na cidade) atua de forma contrária à permanência dos 
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trabalhadores migrantes no setor informal, assim como, o fato de o migrante ocupar posição 

de chefia na família e/ou ser casado. A maioria dos coeficientes associados às dummies de 

localização estadual dos migrantes mostrou-se estatisticamente significativa, sobretudo, 

aqueles relacionados aos estados de destino. 

 Para se ter uma melhor clareza sobre os efeitos de cada característica do migrante na 

chance de entrada/permanência dos trabalhadores em dado setor, apresenta-se a Tabela 28, a 

seguir, onde se registram os resultados das estimações anteriores em termos de efeitos 

marginais (avaliados na média) e taxas relativas de risco (TRR). Cabe ressaltar que são 

registrados apenas os resultados para as variáveis que entraram na equação de custos (25). 

Embora não se tenha por objetivo estimar os parâmetros estruturais do modelo, a análise 

torna-se mais clara quando se separa os efeitos dos atributos individuais sobre os custos da 

migração daqueles relacionados às diferenças de rendimentos. Como os rendimentos apenas 

são observados no setor de ocupação do migrante, as demais variáveis presentes na forma 

reduzida (26) funcionaram como instrumentais para o diferencial de salários entre os setores. 

 

Tabela 28: Brasil - Migração rural-urbana e absorção setorial (logit multinomial - efeitos 
marginais e taxas relativas de risco) - 2000 

 
Informal-assalariado Informal-autônomo Formal-público 

Variáveis de custo Efeito Marginal TRR Efeito Marginal TRR Efeito Marginal TRR 

Sexo -0,1855 0,4860 0,0850 1,3967 0,0009 0,8387 

 
(0,005) (0,0113) (0,0038) (0,0477) (0,0012) (0,0570) 

Idade -0,0113 0,9671 0,0095 1,0575 0,0015 1,0809 

 
(0,001) (0,0049) (0,0007) (0,0062) (0,0003) (0,0148) 

Tempo de residência -0,0277 0,8667 -0,0025 0,9250 0,0008 0,9759† 

 
(0,0013) (0,0055) (0,0010) (0,0071) (0,0003) (0,0167) 

Fundamental básico -0,0519 0,7696 0,0010 0,9013 -0,0008 0,8586† 

 
(0,0052) (0,0201) (0,0037) (0,0270) (0,0016) (0,0758) 

Fundamental -0,1283 0,5207 -0,0020 0,7704 0,0090 11,950† 

 
(0,0054) (0,0150) (0,0043) (0,0267) (0,0021) (0,1103) 

Médio -0,2430 0,2408 -0,0450 0,4992 0,0812 4,1954 

 
(0,0047) (0,0095) (0,0051) (0,0241) (0,0069) (0,3842) 

Superior -0,2844 0,1422 -0,0764 0,4107 0,2071 9,0766 

 
(0,0068) (0,0155) (0,0086) (0,0434) (0,0187) (1,0410) 

Chefe -0,0445 0,8432 0,0210 1,0865 0,0038 1,1654† 

 
(0,0047) (0,0189) (0,0037) (0,0315) (0,0012) (0,0750) 

Casado -0,0629 0,7363 0,0051 0,9129 0,0008 0,9240† 

 
(0,005) (0,0181) (0,0035) (0,0251) (0,0012) (0,0592) 

Casada.Mulher -0,0219 10,434† 0,0580 1,5136 0,0120 1,8455 

 
(0,0111) (0,0574) (0,0108) (0,1075) (0,0035) (0,2354) 

Casado.Filho16 0,0295 1,1868 0,0074 1,1410† 0,0029 1,2603† 

 
(0,0110) (0,0617) (0,0088) (0,0766) (0,0023) (0,1386) 

Tamanho.Família 0,0064 1,0306 -0,0002 1,0103† -0,0008 0,9723† 

 
(0,0008) (0,0040) (0,0006) (0,0048) (0,0002) (0,0117) 

RO5 0,0154 1,2680† 0,0526 1,5947 0,0144 2,1223 

 
(0,0226) (0,1397) (0,0185) (0,1937) (0,0072) (0,4896) 

Continua na próxima página... 
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Informal-assalariado Informal-autônomo Formal-público 

Variáveis de custo Efeito Marginal TRR Efeito Marginal TRR Efeito Marginal TRR 

AC5 -0,0240 0,9769† 0,0343 1,2634† 0,0119 16,906† 

 
(0,0482) (0,2437) (0,0400) (0,3521) (0,0114) (0,6741) 

AM5 -0,0508 0,9393† 0,0854 1,6614 0,0084 15,797† 

 
(0,0255) (0,1334) (0,0245) (0,2497) (0,0067) (0,4153) 

RR5 0,0087 11,010† 0,0263 1,2417† -0,0028 0,9205† 

 
(0,0592) (0,3360) (0,0453) (0,4264) (0,007) (0,4381) 

PA5 -0,0214 0,9164† 0,0136 1,0558† -0,0032 0,8169† 

 
(0,0156) (0,0726) (0,0122) (0,0975) (0,0028) (0,1444) 

AP5 -0,0530 0,7279† -0,0468 0,6210† 0,0239 19,160† 

 
(0,0493) (0,1944) (0,0294) (0,1938) (0,0159) (0,7879) 

TO5 0,0302 11,889† 0,0091 11,519† 0,0005 11,226† 

 
(0,0234) (0,1352) (0,0177) (0,1589) (0,0046) (0,2749) 

MA5 -0,0677 0,6605 -0,0274 0,6875 -0,0064 0,5568 

 
(0,0134) (0,0479) (0,0098) (0,0605) (0,0023) (0,0983) 

PI5 -0,0942 0,5697 -0,0262 0,6602 -0,0092 0,4190 

 
(0,0134) (0,0436) (0,011) (0,0642) (0,0025) (0,1005) 

CE5 -0,0274 0,8505 -0,0024 0,9104† -0,0088 0,5151 

 
(0,0128) (0,0538) (0,0108) (0,0759) (0,0022) (0,1020) 

RN5 -0,0486 0,7583 -0,0064 0,8488† -0,0070 0,5654† 

 
(0,0209) (0,0839) (0,0170) (0,1173) (0,0031) (0,1447) 

PB5 -0,0644 0,6942 -0,0060 0,8223† -0,0100 0,4217 

 
(0,0137) (0,0503) (0,0118) (0,0764) (0,0021) (0,0901) 

PE5 -0,0240 0,8507 -0,0107 0,8563† -0,0090 0,5027 

 
(0,0115) (0,0477) (0,0094) (0,0638) (0,0021) (0,0940) 

AL5 -0,0673 0,6497 -0,0405 0,6137 -0,0039 0,6453† 

 
(0,0147) (0,0497) (0,0111) (0,0635) (0,0042) (0,1763) 

SE5 -0,0534 0,7225 -0,0183 0,7617† -0,0078 0,5142† 

 
(0,0214) (0,0797) (0,0169) (0,1071) (0,0037) (0,1657) 

BA5 -0,0236 0,8480 -0,0146 0,8319 -0,0077 0,5689 

 
(0,0091) (0,0368) (0,0077) (0,0508) (0,0019) (0,0810) 

MG5 -0,0166 0,9415† 0,0128 10,645† -0,0015 0,9155† 

 
(0,0098) (0,0438) (0,0086) (0,0657) (0,0022) (0,1135) 

ES5 0,0002 10,205† 0,0132 11,000† -0,0043 0,7940† 

 
(0,0189) (0,0913) (0,0167) (0,1318) (0,0037) (0,1971) 

RJ5 -0,0723 0,7493 0,0439 11,944† 0,0020 10,446† 

 
(0,0176) (0,0690) (0,0183) (0,1385) (0,0055) (0,2769) 

PR5 -0,0199 0,8433 -0,0253 0,7621 -0,0092 0,4955 

 
(0,0114) (0,0458) (0,0084) (0,0533) (0,0017) (0,0718) 

SC5 -0,0418 0,8279 0,0100 0,9971† 0,0028 10,764† 

 
(0,0148) (0,0597) (0,0130) (0,0921) (0,0035) (0,1796) 

RS5 -0,0233 0,9231† 0,0131 10,667† 0,0052 12,571† 

 
(0,0168) (0,0734) (0,0140) (0,1054) (0,0038) (0,2094) 

MS5 0,0340 1,2117† 0,0110 11,752† -0,0014 10,260† 

 
(0,0198) (0,1098) (0,0155) (0,1332) (0,0037) (0,2173) 

MT5 0,0304 1,1947† 0,0187 1,2197† -0,0074 0,6855† 

 
(0,016) (0,0891) (0,0125) (0,1092) (0,0023) (0,1290) 

GO5 0,0625 1,4686 0,0290 1,4575 0,0003 12,603† 

 
(0,0151) (0,1013) (0,0127) (0,1290) (0,0033) (0,2204) 

DF5 -0,0077 0,9803† 0,0008 10,073† 0,0009 14,298† 

 
(0,0422) (0,1995) (0,0310) (0,2403) (0,0012) (0,6028) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Censo de 2000. 

Notas: Categoria de referência: setor formal-privado. † não estatisticamente significativo a 5%. Desvios-padrão 

robustos à heterocedasticidade entre parênteses. 
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Uma das mais importantes evidências da tabela em foco refere-se ao papel da 

experiência dos migrantes de rota rural-urbana nas cidades. Analisando inicialmente os efeitos 

marginais, é possível constatar que, após considerar a influência de todas as variáveis 

reportadas, para cada ano de vida no meio urbano a probabilidade de o migrante permanecer 

no setor informal diminui em cerca de 2,7% para os assalariados sem carteira de trabalho 

assinada, e em 0,25% para os trabalhadores autônomos. Já pela ótica da TRR, verifica-se que 

um ano a mais de residência na cidade reduz em cerca de 13% (0,8667-1) a chance de o 

migrante ficar no setor informal (assalariado) relativo a dirigir-se para o setor forma privado 

(categoria base), e por outro lado, diminui a chance desse trabalhador continuar como 

autônomo em 7,5% (0,9250-1)
42

. Quanto ao impacto do tempo de residência na propensão de 

entrada/permanência no setor formal público, este se mostrou estatisticamente irrelevante, 

seja pelo efeito marginal estimado ou pela TRR. 

Em suma, as evidências até então levantadas revelam que, não obstante à influência de 

outros atributos pessoais, o aumento da experiência de vida no meio urbano permite que parte 

dos migrantes de procedência rural se desloque do setor informal para o setor formal privado. 

Tal fato corrobora a abordagem do capital humano, ao sugerir que a aquisição de capital 

humano local (específico ao meio urbano) pode ser decisiva para a inserção do migrante 

menos qualificado no mercado de trabalho (BORJAS, 1994). 

 O grau de educação também se mostra como fator decisivo na sua alocação setorial do 

migrante. Observando os resultados para a equação do setor informal-assalariado, nota-se que 

quanto maior a faixa de instrução do migrante rural-urbano menor é a propensão deste 

trabalhador entrar/ficar no setor informal enquanto assalariado. Mais especificamente, de 

acordo com os efeitos marginais, um migrante com 15 ou mais anos de estudo (nível 

superior), comparado a outro sem instrução ou menos de 1 ano de educação, têm 

probabilidade de permanência no setor informal (assalariado) reduzida em 28%, assim como, 

em 24% para trabalhadores com nível médio (11 a 14 anos de estudo), 13% para aqueles com 

nível fundamental (5 a 10 anos de instrução) e em 5% para os migrantes que possuem entre 1 

e 4 anos de estudo (fundamental básico). A taxa relativa de risco, por seu turno, aponta que 

um migrante com nível superior têm chance de se encontrar trabalhando no setor informal-

assalariado 86% (0,1422-1) menor que a de ingresso no setor formal-privado. 

 No caso do setor informal do tipo autônomo, os efeitos marginais associados às faixas 

de educação também são negativos, porém, com menor impacto em relação ao setor informal-

                                                 
42

 Por chance entenda-se a razão de probabilidades. Logo, ao se calcular TRR-1, obtém-se a diferença percentual 

entre a chance relativa de entrada no setor em foco e a chance de absorção pelo setor base (formal-privado).  
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assalariado. Assim, para um migrante com nível superior, por exemplo, a probabilidade de 

absorção no setor informal-autônomo é diminuída em 7%, e para aquele com nível médio, em 

4%. De acordo com as taxas relativas de risco obtidas para equação referente aos autônomos, 

é possível ainda anotar que essas diminuem de 0,90 para 0,41, quando a instrução do migrante 

típico passa do nível fundamental básico (1 a 4 anos de estudo) para o nível superior (15 ou 

mais anos de estudo). Nesse sentido, um trabalhador com alta qualificação (nível superior) 

teria uma chance 59% (0,4107-1) menor de estar trabalhando por conta-própria e sem 

contribuir para previdência, comparado a uma posição no setor formal privado.   

 A dotação de capital humano também é fundamental para a inserção do migrante 

rural-urbano no setor formal-público. Os resultados relacionados aos efeitos marginais 

mostram que um migrante com 15 ou mais anos de instrução (nível superior) recebe um 

incremento de 20% na probabilidade de entrada/permanência no setor público comparado a 

um individuo desqualificado. Pela TRR obtida, a chance do referido migrante entrar nesse 

setor também é 9 vezes maior em relação à absorção no setor formal privado. Tais evidências 

são consistentes com as restrições existentes à entrada no setor público. Por lei, a entrada 

nesse setor requer a aprovação em concursos, fato que aliado à forte concorrência com os 

nativos urbanos, exige grande diferencial de educação por parte do migrante rural-urbano. 

 Em relação às características pessoais como sexo, idade e posição na família alguns 

resultados mostraram-se importantes. De acordo com os efeitos marginais calculados, os 

homens são menos (mais) propensos que as mulheres migrantes a entrar/permanecer no setor 

informal-assalariado (informal-autônomo). Enquanto a sexualidade masculina reduz a 

probabilidade de absorção do migrante no setor informal-assalariado em 18%, comparado ao 

sexo feminino, por um lado, por outro, aumenta a possibilidade de inserção no setor informal-

autônomo em 8%. Ao se confrontar a probabilidade de ingresso do migrante homem no setor 

informal-assalariado com aquela relacionada ao setor formal-privado (categoria base), 

percebe-se, a partir da TRR, que a chance de trabalho no primeiro setor é menos da metade 

daquela atribuída ao segundo setor.   

 A idade também influencia na distribuição dos migrantes rural-urbano entre os setores 

do mercado de trabalho. As evidências da Tabela 28 sugerem que os trabalhadores mais 

experientes tendem a se dirigir para os setores formal-privado, formal-autônomo e formal-

público, enquanto, os de menor idade são mais propensos a obter emprego do setor informal-

assalariado. Para ver isso, basta observar como muda a TRR por setores com um ano a mais 

de idade do migrante. Essa taxa foi de 0,96 para o setor informal-assalariado, ao passo que, 

para os setores informal-autônomo e formal-público registrou, respectivamente, os valores de 
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1,05 e 1,08. Assim, os resultados mostram que a chance do indivíduo em foco ingressar no 

primeiro setor, comparado a absorção no setor formal-privado é menos que proporcional, e 

que, para os demais setores é mais que proporcional. Note-se também que de acordo com o 

efeito marginal, um ano incremental na idade do migrante diminui em 1% sua entrada no 

setor informal-assalariado.  

 Já a posição na família e o estado conjugal do migrante produzem resultados 

diferenciados entre as probabilidades de ingresso nos setores. Analisando os efeitos marginais 

é possível constatar que o fato de o migrante rural-urbano ocupar a posição de chefia na 

família, reduz em 4% a probabilidade de absorção pelo setor informal-assalariado, comparado 

ao não-chefe  e, por conseguinte, aumenta em 2% e 0,4% a propensão de entrada nos setores 

informal-autônomo e formal-público. Comparando os migrantes casados (vivem com 

cônjuge) com os não-casados, vê-se que os primeiros têm, por um lado, maiores 

possibilidades de conseguir emprego nos setores informal-autônomo e formal-público e, por 

outro, menor probabilidade de atuação no setor informal-assalariado. Por outro lado, é 

possível constatar que o migrante casado e com filho menor de 16 anos ou com maior número 

de familiares possui maior tendência de absorção no setor informal-assalariado frente ao setor 

formal-privado. 

 Os efeitos marginais associados às dummies de localização estadual há cinco anos da 

data de pesquisa, registram apenas os impactos indiretos da rota inter-estadual sobre as 

probabilidades de alocação no mercado de trabalho. Dito de outra forma, reportam, 

possivelmente, apenas os efeitos da bagagem (experiência) no estado de origem e seus 

rebatimentos sobre os custos de migração. Todavia, para uma análise mais apurada, as 

Tabelas A.11, A.12 e A.13 em apêndice, apresentam os impactos marginais na probabilidade 

de absorção setorial resultante do trajeto inter-estadual do migrante rural-urbano, após 

considerar os efeitos das demais variáveis do modelo. Essas tabelas funcionam como matrizes 

de saída e entrada, nas quais os valores registrados em cada entrada linha/coluna resultam da 

soma do efeito marginal estimado para a dummy estadual de partida e aquele referente à 

dummy estadual de destino.  

   Na Tabela A.11, por exemplo, são apresentados os efeitos marginais para a   

probabilidade de trabalhar no setor informal (assalariado) segundo a residência rural há cinco 

anos e por residência urbana na data do Censo de 2000. Comparando os resultados para um 

migrante típico que saiu de domicilio rural em São Paulo para o meio urbano no mesmo 

Estado, as evidências mostram que os trabalhadores que deixaram o meio rural em direção à 

zona urbana do Acre tem as maiores possibilidades de emprego no setor em foco, ao passo 
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que, aqueles que foram residir nas cidades do Rio Grande do Sul ou de Santa Catarina, 

registraram efeitos marginais negativos, independente do Estado de origem. Afora esses dois 

extremos, também se destaca que aqueles migrantes que partiram dos estados pertencentes à 

região Centro-Oeste registraram os maiores efeitos marginais positivos, implicando alta 

propensão de emprego no setor informal-assalariado para esses trabalhadores.  

 Quanto ao efeito da rota inter-estadual na probabilidade de absorção no setor informal-

autônomo, os dados da Tabela A.12 revelam que os migrantes dirigidos aos estados das 

regiões Norte e Nordeste, sobretudo, ao estado do Maranhão, tiveram aumentadas suas 

probabilidades de emprego como autônomos em mais de 30%, comparados a um migrante 

rural-urbano que se movimentou dentro do Estado de São Paulo. Por outro lado, aqueles que 

se dirigiram ao meio urbano das cidades do Rio Grande do Sul registraram os menores efeitos 

marginais, principalmente, negativos. 

 Por fim, a Tabela A.13 registra os efeitos marginais para a probabilidade de emprego 

do setor formal-público segundo a origem e destino inter-estadual do migrante rural-urbano. 

Destacam-se os estados de Roraima e Rio de Janeiro. O primeiro, porque os migrantes rural-

urbano que se dirigiram a este tiveram sua probabilidade de emprego no setor público 

aumentada em mais de 14%, não obstante a unidade federativa de partida há cinco anos, e o 

segundo, em razão de apresentar os menores efeitos marginais.  

 Com o intuito de explorar melhor a relação entre a experiência na cidade de a 

mobilidade inter-setorial do migrante rural-urbano no mercado de trabalho, a Figura 21 

mostra as estimativas de probabilidades de absorção/permanência do migrante típico segundo 

o tempo de migração e por faixa de instrução.  Cabe ressaltar que essas probabilidades foram 

obtidas após a estimação do modelo multinomial na forma reduzida (Tabela 27) e, portanto, 

seu cálculo já considera o efeito de todas as variáveis que entram no modelo. Nas Figuras 21a, 

21b, 21c e 21d, a seguir, é mostrada a média dessas probabilidades segundo o tempo de vida 

dos migrantes nas cidades e por faixa de escolaridade. 

Observando a figura em destaque notam-se algumas características regulares. 

Enquanto a probabilidade média de entrada/permanência do migrante no setor formal-privado 

(linha azul) aumenta com o tempo de residência na cidade, a probabilidade de absorção no 

setor informal-assalariado (linha vermelha) diminui, a despeito do nível de instrução 

considerado. Por outro lado, é interessante notar que a baixa instrução atua como uma barreira 

à entrada do migrante no setor formal. Os dados da figura em foco revelam que um migrante 

recém chegado ao meio urbano e com até 4 anos de estudo (Figura 21a) tem probabilidade de 

33% de situar-se no setor formal-privado, ao passo que aqueles com nível fundamental (de 5 a 
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10 anos de estudo - Figura 21b), nível médio (11 a 14 anos - Figura 21c) e superior (15 anos 

ou mais de instrução - Figura 21d), registram, respectivamente, probabilidades de entrada de 

46%, 59% e 56%
43

.  

 

Figura 21: Brasil – Probabilidades de absorção setorial do migrante rural-urbano 
segundo o tempo de residência no meio urbano e por faixas de instrução - (2000) 

 
Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Censo de 2000. 
 

 

  Focando as linhas azul e vermelha, percebe-se que, independente da experiência 

urbana, quanto maior o grau de escolaridade do migrante, mais alta (baixa) é a probabilidade 

dele se encontrar no setor formal-privado (informal-assalariado). Ao se comparar os dados das 

Figuras 21c e 21d também é possível verificar que a probabilidade de emprego no setor 

formal-privado para migrantes com nível médio é ligeiramente maior que a registrada para 

aqueles com grau de instrução superior. Tal fato pode refletir a maior concorrência que esses 

últimos trabalhadores enfrentam em relação aos nativos urbanos ou até o diferencial de 

qualidade na formação dos dois grupos. 

                                                 
43

 Os resultados devem ser interpretados com cautela. Nesse sentido é importante lembrar que, pela metodologia 

adotada, o trabalhador contribuinte da previdência social pertence ao setor formal-privado. Portanto, quando se 

mencionar aumento de probabilidade de emprego no setor formal, doravante, não significa em sua totalidade 

apenas elevação da probabilidade dos empregos com carteira de trabalho assinada, mas sim, que parte dos 

trabalhadores sem carteira assinada ou autônomos pode passar a contribuir para a seguridade social.  
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 As evidências anteriores são consoantes com a abordagem de Cole e Sanders (1985), 

que destacam a importância dos diferenciais de capital humano e do setor informal no 

processo de migração rural-urbana. De fato, os resultados mostram que o setor informal-

assalariado oferece maior acesso, principalmente, aos migrantes de menor qualificação. 

Contudo, o ganho de experiência na cidade, o acesso às informações e às redes sociais 

facilitam a saída de parte desses trabalhadores, sobretudo, em direção ao mercado de trabalho 

formal. Nesse sentido, mesmo com o curto período de tempo em análise, as evidências para a 

migração rural-urbana no Brasil indicam que o setor informal tende a ser um campo 

transitório para considerável parte dos migrantes rural-urbano.   

 Afinal, ocupar posições de trabalho informais é necessariamente prejudicial ao bem-

estar e progresso do migrante rural-urbano na cidade? Apesar de não responder diretamente 

esse questionamento, os resultados sugerem que o migrante empregado no setor informal-

autônomo tende a permanecer no mesmo, não obstante o aumento do tempo de vida na zona 

urbana. Comparando a linha preta nas Figuras 21a, Figuras 21b e Figuras 21c é possível 

observar que os migrantes de baixa qualificação são aqueles com maior possibilidade de 

entrada/permanência no setor em destaque, isto é, 21% de probabilidade para os migrantes 

sem instrução ou com nível fundamental básico, 14% para aqueles com nível fundamental, 

10% para migrantes com nível médio e 11% para aqueles com 15 ou mais anos de estudo 

(superior). Os migrantes mais qualificados, por sua vez, tendem a diminuir ligeiramente sua 

permanência como autônomos a partir da maior experiência urbana. Ainda é importante 

perceber que as probabilidades de absorção no setor em análise são bem inferiores que as 

observadas no setor informal-assalariado, sobretudo, para migrantes de menor instrução 

(Figuras 21a e 21b). Isso pode estar relacionado a uma dificuldade que migrante de origem 

rural enfrenta para ter acesso às redes sociais no meio urbano, ou ainda, à incerteza do retorno 

econômico gerado pelo trabalho por conta-própria. Em geral, as evidências apresentadas 

anteriormente, corroboram os achados de Meng (2001) para o caso da migração rural-urbana 

na China, ao sugerirem, por um lado, que o trabalho autônomo pode oferecer maior 

flexibilidade na execução da atividade laboral e, por outro, que demanda habilidades 

específicas, características que podem influir na maior permanência dos migrantes nessa 

ocupação e responder pelas menores probabilidades relativas de absorção.   

 O setor de maior dificuldade para inserção do migrante rural-urbano é o formal-

público. A dotação de capital humano revela-se como uma barreira relevante para a absorção 

no referido setor. Enquanto um migrante com 15 ou mais anos de estudo (nível superior) 

registra, em média, 20% de probabilidade de emprego como servidor público (Figura 21d – 
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linha verde), para as demais faixas de instrução essa propensão chega a menos de 10%. Além 

de oferecer garantias trabalhistas, o setor público no Brasil assegura, institucionalmente, a 

estabilidade no emprego, independente dos níveis de produtividade do trabalhador, contudo, a 

efetivação do trabalhador exige que o mesmo seja aprovado em concurso público. A garantia 

de estabilidade pode fornecer um diferencial de bem-estar em relação ao setor formal-privado, 

implicando maior concorrência entre migrantes e nativos urbanos qualificados. Como a 

maioria dos migrantes tiveram formação escolar no meio rural, onde a qualidade do ensino e 

aprendizado são sabidamente mais precárias que nas cidades, a entrada dos migrantes menos 

qualificados no setor em foco torna-se pouco provável.  

 Para verificar a robustez dos resultados apresentados anteriormente, repetiu-se as 

estimativas do modelo de migração e escolha setorial na forma reduzida usando os dados do 

Censo de 1991. Da mesma forma que antes, foram comparadas as estimativas de 

probabilidades de absorção/permanência do migrante típico segundo o tempo de migração. A 

Figura 22, a seguir, confronta os resultados da relação entre probabilidade de absorção setorial 

e tempo de vida na cidade segundo as coortes migratórias 1986-1991 e 1995-2000.  

   
Figura 22: Brasil – Probabilidades de absorção setorial do migrante rural-urbano 
segundo o tempo de residência no meio urbano e por coortes migratórias - (1986-
1991 e 1995-2000) 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados dos Censos de 1991 e de 2000. 
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Como pode ser observado, os resultados são consistentes com aqueles apresentados 

anteriormente, ao mostrarem uma relação direta (inversa) entre probabilidade de absorção no 

setor formal-privado (informal-assalariado) e o tempo de residência do migrante rural-urbano 

na cidade. Portanto, as evidências são reforçadas no sentido de que o setor informal é 

fundamental para o emprego dos migrantes menos qualificados, os quais ao absorverem 

capital humano local e/ou maior acesso às redes sociais tendem a procurar emprego no setor 

formal-privado, sobretudo, aqueles que não trabalhavam por conta-própria. 

Por outro lado, se observam diferenças consideráveis entre as propensões de emprego 

por coortes migratórias. Para aqueles que deixaram o meio rural em direção às cidades 

brasileiras no período de 1986-1991, as possibilidades de emprego nos setor formal (privado e 

público) foram maiores que as estimadas para os migrantes da coorte mais recente 1995-2000, 

enquanto que, para o setor informal-assalariado, foram bem menores.  

Com efeito, as evidências anteriores podem estar associadas às transformações 

econômicas e institucionais ocorridas na década de noventa. Autores como Braga (2006) e 

Souza et al. (2006) argumentam que a instabilidade da economia brasileira durante as décadas 

de 80 e 90, o processo de abertura comercial e as privatizações durante a década de noventa, 

ampliaram os empregos informais mediante transformações estruturais no mercado de 

trabalho do país. 

 

6.5. Absorção Setorial e Diferencial de Salários 
 

Esta seção é reservada à apresentação e discussão das estimativas referentes às 

equações de salários dos migrantes rural-urbano por setor do mercado de trabalho. A intenção 

aqui é verificar como as diferenças de capital humano e auto-seleção dos migrantes na 

população/amostra influenciam a determinação dos rendimentos em cada segmento do 

mercado de trabalho. 

 Foram produzidas três regressões de salários para os migrantes rural-urbano alocados 

em cada setor estudado: formal-privado, informal-assalariado, informal-autônomo e formal-

público, conforme as Tabelas 29, 30, 31 e 32, a seguir. Dessas regressões, a primeira 

reportada em cada tabela descarta a influência de variáveis não-observadas na formação dos 

salários, isto é, não é corrigida para uma provável auto-seleção dos migrantes na distribuição 

populacional/amostral. Já a segunda equação, equivale à estimativa da equação (30), ou seja, a 

regressão de salários corrigida para viés de seleção a partir da possibilidade de múltiplas 

escolhas ocupacionais no mercado de trabalho. Esta última equação é obtida após a estimação 

do modelo multinomial de escolha setorial na forma reduzida - equação (26), o qual permite 
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computar o correspondente termo de correção para viés de seleção 𝜆𝑠, conforme o já discutido 

método de Lee (1983). Por fim, a terceira equação apresentada nas tabelas citadas amplia o 

leque de controles dos salários para os atributos não-observados dos migrantes, após a 

consideração de três fontes geradoras de não-aleatoriedade dos trabalhadores na população: (i) 

a condição de migrante/não-migrante, (ii) a condição de empregado/desempregado e (iii) a 

condição de ocupação no mercado trabalho (método de Lee (1983) ampliado). A regressão de 

salários em foco é equivalente à equação (31), obtida em segundo estágio, após as estimativas 

dos modelos de migração e procura por emprego - equações (13) e (14) e de múltipla escolha 

setorial - equação (26), em primeiro estágio, e o computo dos respectivos termos de correção 

para viés de seleção 𝜆1𝑢 , 𝜆2𝑢  e 𝜆𝑠 (vide a subseção 6.3.1 para maiores detalhes).   

Todas as regressões consideraram variáveis dummies de localização estadual do 

migrante na data do Censo e há cinco anos. Embora não reportado nas tabelas a seguir, a 

maioria dos coeficientes relacionados às referidas variáveis binárias foi estatisticamente 

significativo, assim como, também foi checado que a exclusão dessas variáveis reduz 

consideravelmente o grau de ajuste das regressões.  

 A Tabela 29 apresenta os resultados obtidos a partir das regressões de salários para 

migrantes de rota rural-urbana empregados no setor formal-privado.  

 

Tabela 29: Brasil – Setor formal-privado - Regressões de salários com e sem controles 
para viés de seleção - variável dependente: logaritmo do salário-hora (apenas migrantes 
rural-urbano) - 2000 

 
MQO Método - Lee (1983) Método – Lee (1983) Ampliado 

Equação Não-corrigida 

 

Corrigida Corrigida 
Variáveis Coeficiente t Coeficiente z Coeficiente z 
Sexo 0,2785 43,5395 0,2176 20,9397 0,1364 9,1766 
Raça 0,1004 15,1546 0,0934 14,4474 0,0955 14,8231 
Idade 0,0458 20,5499 0,0415 17,5562 0,0358 14,4963 
Idade. Quadrado -0,0005 -15,7671 -0,0004 -12,1170 -0,0004 -11,4091 
Fundamental Básico 0,1502 14,9030 0,1242 12,7164 0,1231 12,6263 
Fundamental 0,3365 31,0139 0,2784 21,5650 0,3121 23,0815 
Médio 0,6669 48,2735 0,5643 29,1448 0,5894 30,3621 
Superior 1,5949 41,3520 1,5030 39,0957 1,4749 38,1573 
λ1u - - - - 0,0328 2,2155 
λ2u - - - - -0,5130 -8,7953 
λ0 (setor) - - 0,2870 7,8321 0,1391 3,4797 
Constante 0,5841 14,7689 0,9168 14,8196 1,1404 16,8909 
Controles adicionais 

   
Residência estadual sim sim sim 
Residência estadual há 5 anos sim sim sim 
R2 Ajustado 0,2509 

 
0,2521 

 
0,2536 

 Observações 38.611 
 

38.611 
 

38.611 
 Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Censo de 2000. 

Notas: † não estatisticamente significativo a 5%. Para as equações não-corrigidas os valores t-student são 

baseados em desvios-padrão robustos à heterocedasticidade. Já para as equações corrigidas, os valores z-

normal/padrão foram calculados a partir de desvios-padrão eficientes gerados por bootstrap com 500 repetições. 
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Nota-se que os migrantes homens, brancos e mais experientes receberam rendimentos 

mais elevados em relação às mulheres, não-brancos e jovens. A partir dos coeficientes 

associados às faixas de educação, percebe-se que o retorno salarial à educação cresce 

exponencialmente com o aumento da dotação de capital humano, não obstante a regressão 

considerada
44

.  

Conforme ainda pode ser averiguado, o coeficiente estimado para o termo de correção 

𝜆0 referente à metodologia de Lee (1983) foi estatisticamente significativo a 5%, e sua 

introdução reduziu fortemente os retornos à escolaridade e à sexualidade. Tais evidências 

chamam atenção para a importância de se considerar o rebatimento da não-aleatoriedade 

envolvida na alocação dos migrantes entre os setores formal e informal, sob pena de obter 

estimativas tendenciosas e superestimadas para o retorno ao capital humano.  

Na última coluna da tabela em foco encontram-se os resultados da regressão de 

salários corrigida pelo método ampliado. Todos os coeficientes associados aos três termos de 

correção 𝜆1𝑢 ,  𝜆2𝑢  e 𝜆0 revelaram-se estatisticamente significativos. Comparando os 

parâmetros dessa equação com as anteriores, observa-se que as taxas de retorno salarial 

devido à discriminação sexual foi bem reduzida e que os retornos relacionados à educação 

sofreram ajustes. Logo, o método ampliado de correção para viés de seleção mostrou-se mais 

eficaz que o procedimento original de Lee (1983).  

 A Tabela 30, a seguir, registra os resultados das regressões de salários para os 

migrantes rural-urbano empregados no setor informal-assalariado. Não diferentemente dos 

resultados obtidos para o setor formal-privado, os resultados presentes mostram que os 

migrantes do sexo masculino receberam maiores salários frente às mulheres, assim como, os 

brancos em relação aos não-brancos. Todavia, o diferencial salarial por raça revelou-se bem 

menor que aquele registrada para os migrantes ocupados no setor formal-privado. 

As taxas de retorno à educação reduziram-se consideravelmente após a introdução dos 

termos de correção para viés de seleção pelos métodos de Lee (1983) tradicional e ampliado. 

Com efeito, na primeira equação de salários corrigida, o coeficiente do termo de correção foi 

estatisticamente significativo, ao passo que, na segunda equação corrigida (método ampliado), 

dois os três coeficientes relacionados aos termos de correção foram estatisticamente diferentes 

de zero. De forma semelhante ao caso do setor formal-privado, a omissão dos referidos 

componentes na equação de rendimentos superestimaria o retorno salarial do migrante frente 

à dotação de capital humano. 

                                                 
44

 Doravante, as taxas de retorno à educação referem-se aos coeficientes relacionados às faixas de instrução.  
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Tabela 30: Brasil – Setor informal-assalariado - Regressões de salários com e sem 
controles para viés de seleção - variável dependente: logaritmo do salário-hora (apenas 
migrantes rural-urbano) - 2000 

 
MQO Método - Lee (1983) Método – Lee (1983) Ampliado 

Equação Não-corrigida 

 

Corrigida Corrigida 
Variáveis Coeficiente t Coeficiente z Coeficiente z 
Sexo 0,2860 35,8677 0,0677 4,4115 0,1344 7,1371 
Raça 0,0716 8,3796 0,0369 4,3380 0,0452 5,2628 
Idade 0,0348 15,8977 0,0166 6,4275 0,0157 6,0765 
Idade. Quadrado -0,0004 -14,4872 -0,0002 -7,3172 -0,0002 -6,6361 
Fundamental Básico 0,1379 12,3494 0,0838 7,1132 0,0831 7,0760 
Fundamental 0,2785 21,5780 0,1329 8,5063 0,1197 6,8041 
Médio 0,5556 24,5615 0,2025 6,3841 0,2183 6,5590 
Superior 1,0720 9,1462 0,5753 4,7004 0,5735 4,6441 
λ1u - - - - -0,1608 -11,8024 
λ2u - - - - 0,0675† 0,9029 
λ1 (setor) - - -0,5883 -16,3587 -0,5311 -12,4810 
Constante 0,5741 13,2962 0,5487 12,7217 0,7902 10,9241 
Controles adicionais 

   
Residência estadual sim sim sim 
Residência estadual há 5 anos sim sim sim 
R2 Ajustado 0,2073 

 
0,2149 

 
0,2202 

 Observações 26.928 
 

26.928 
 

26.928 
 Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Censo de 2000. 

Notas: † não estatisticamente significativo a 5%. Para as equações não-corrigidas os valores t-student são 

baseados em desvios-padrão robustos à heterocedasticidade. Já para as equações corrigidas, os valores z-

normal/padrão foram calculados a partir de desvios-padrão eficientes gerados por bootstrap com 500 repetições. 
 

 A Tabela 31, abaixo, apresenta as estimativas das regressões salariais para migrantes 

de rota rural-urbana empregados como autônomos no setor informal.  

Tabela 31: Brasil – Setor informal-autônomo - Regressões de salários com e sem controles 
para viés de seleção - variável dependente: logaritmo do salário-hora (apenas migrantes 
rural-urbano) - 2000 

 
MQO Método - Lee (1983) Método – Lee (1983) Ampliado 

Equação Não-corrigida 

 

Corrigida Corrigida 

Variáveis Coeficiente t Coeficiente z Coeficiente z 
Sexo 0,2962 14,6330 0,1735 4,8877 0,1414 3,5914 
Raça 0,1694 9,9034 0,1430 7,8440 0,1757 9,5181 
Idade 0,0277 6,9492 0,0099† 1,6295 0,0103† 1,6861 
Idade. Quadrado -0,0003 -6,2982 -0,0002 -3,4607 -0,0001 -2,3388 
Fundamental Básico 0,2461 11,2632 0,2320 10,4484 0,2142 9,6354 
Fundamental 0,5458 20,7509 0,5337 20,2705 0,5143 19,3857 
Médio 0,8589 21,7232 0,9132 21,9763 0,7758 17,0253 
Superior 1,5603 15,7874 1,6740 16,7730 1,3581 12,1179 
λ1u - - - - -0,1457 -5,1400 
λ2u - - - - -0,7684 -4,8418 
λ2 (setor) - - 0,4923 4,1757 -0,0177† -0,1253 
Constante 0,7964 9,0719 2,1886 6,2733 1,7999 4,9367 
Controles adicionais 

   
Residência estadual sim sim sim 
Residência estadual há 5 anos sim sim sim 
R2 Ajustado 0,2043 

 
0,2052 

 
0,2135 

 Observações 13.938 
 

13.938 
 

13.938 
. Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Censo de 2000. 

Notas: † não estatisticamente significativo a 5%. Para as equações não-corrigidas os valores t-student são 

baseados em desvios-padrão robustos à heterocedasticidade. Já para as equações corrigidas, os valores z-

normal/padrão foram calculados a partir de desvios-padrão eficientes gerados por bootstrap com 500 repetições. 
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 A discriminação de salários por sexo e raça é favorável aos migrantes homens e 

brancos, porém, a experiência (idade) não apresentou influência na determinação dos 

rendimentos.A inclusão dos termos de correção para viés de seleção, seja pelo método 

tradicional ou pelo método ampliado, produziu coeficientes associados significativos em sua 

maioria e diminuiu bastante os valores dos coeficientes relacionados às faixas de educação. 

Conforme também verificado nas regressões para os outros setores, o método de correção 

ampliado revelou-se mais apropriado. 

Por fim, as estimativas de regressões de salários por setores, a Tabela 32, abaixo, 

mostra os resultados obtidos para as equações de salários referentes aos migrantes 

empregados no setor formal-público.  

 

Tabela 32: Brasil – Setor formal-público - Regressões de salários com e sem controles 
para viés de seleção - variável dependente: logaritmo do salário-hora (apenas migrantes 
rural-urbano) - 2000 

 
MQO Método - Lee (1983) Método – Lee (1983) Ampliado 

Equação Não-corrigida 

 

Corrigida Corrigida 
Variáveis Coeficiente t Coeficiente z Coeficiente z 
Sexo 0,1978 6,8662 0,2395 7,6270 0,0253† 0,3479 
Raça 0,0837 2,4713 0,0864 2,5597 0,0800 2,3386 
Idade 0,0440 5,0669 0,0259 2,4753 0,0241 2,3015 
Idade. Quadrado -0,0005 -4,2343 -0,0003 -2,0559 -0,0003 -2,2680 
Fundamental Básico 0,0883† 1,5056 0,0879† 1,5718 0,0578† 1,0148 
Fundamental 0,4686 7,1188 0,3897 5,4471 0,4395 6,0763 
Médio 1,0687 16,7427 0,7428 6,0234 0,8615 6,6712 
Superior 1,6215 22,0218 1,1487 6,6502 1,2742 7,2422 
λ1u - - - - 0,1305† 1,8733 
λ2u - - - - -0,8688 -3,4946 
λ3 (setor) - - 0,3907 3,2105 0,1668† 1,1797 
Constante 0,7772 4,4020 2,1967 4,4496 1,9311 3,8586 
Controles adicionais 

   
Residência estadual sim sim sim 
Residência estadual há 5 anos sim sim sim 
R2 Ajustado 0,4519 

 
0,4539 

 
0,4562 

 Observações 2.301 
 

2.301 
 

2.301 
 Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Censo de 2000. 

Notas: † não estatisticamente significativo a 5%. Para as equações não-corrigidas os valores t-student são 

baseados em desvios-padrão robustos à heterocedasticidade. Já para as equações corrigidas, os valores z-

normal/padrão foram calculados a partir de desvios-padrão eficientes gerados por bootstrap com 500 repetições. 
 

Apesar de as duas primeiras regressões apontarem que os migrantes homens 

receberam um salário-hora superior as mulheres, quando se introduz as variáveis de correção 

para viés de seleção pelo método ampliado, o diferencial por sexo deixa de ter efeito 

estatístico sobre os rendimentos dos migrantes.  

Os migrantes brancos auferiram um rendimento maior que os não-brancos, diferença 

que se manteve robusta não obstante a consideração da auto-seleção dos migrantes na 

população/amostra. A experiência relaciona-se de forma não-linear com os salários, uma vez 
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que, de acordo com a três especificações consideradas, estes últimos crescem a taxas 

decrescentes com a idade do migrante rural-urbano. 

Não diferente das evidências encontradas para os demais setores, os coeficientes 

relacionados às faixas de educação aumentam exponencialmente com o grau de instrução. Na 

segunda regressão, corrigida pelo método tradicional, o coeficiente do termos de correção 

revelou-se estatisticamente significativo e provocou uma diminuição considerável nas taxas 

de retorno à educação. Após corrigir os salários para uma potencial não-aleatoriedade dos 

migrantes envolvida nos processos de migração, procura por emprego e alocação setorial, os 

coeficientes associados às faixas de instrução aumentaram ligeiramente, entretanto, 

permaneceram bem inferiores aos obtidos na regressão sem correção para viés de seleção. 

 Com o intuito de sintetizar e comparar os resultados obtidos para os migrantes 

empregados nos quatro setores abordados, a Figura 23, a seguir, compara as taxas de retorno 

salarial dos migrantes por setor do mercado de trabalho e segundo os intervalos de 

escolaridade adotados. Conforme já reportado, as taxas de retorno à educação são dadas pelos 

coeficientes associados às dummies de escolaridade e obtidos nas regressões precedentes. 

Todos os resultados têm por categoria de referência o migrante sem instrução ou com menos 

de 1 ano de estudo. 

 

Figura 23: Brasil – Retorno salarial à educação dos migrantes rural-urbano – 
categoria de referência: migrante sem instrução - (2000) 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Censo de 2000. 

Nota: Categoria de referência – migrante sem instrução ou com menos de 1 ano de estudo. 
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 Na Figura 23a são apresentados os retornos ao capital humano sem considerar a 

presença de auto-seleção entre os migrantes de rota rural-urbana. Os migrantes com nível 

fundamental básico (de 1 a 4 anos de estudo) não registram grandes diferenças de salário-hora 

comparados aqueles sem instrução. No entanto, quando se comparam os retornos entre os 

setores para os trabalhadores com nível fundamental (de 5 a 10 anos de escolaridade), é 

possível constatar que os migrantes empregados nos setores informal-autônomo e formal-

público, respectivamente, tiveram os melhores rendimentos. Para os migrantes com nível 

médio ( de 11 a 14 anos de estudo) as diferenças de retorno entre os setores tornam-se mais 

acirradas. Nessa faixa de instrução os migrantes empregados no setor público obtiveram os 

melhores salários, seguidos por aqueles ocupados nos setores informal-autônomo, formal-

privado e informal-assalariado. Já para os migrantes situados na faixa de escolaridade superior 

(15 ou mais anos de estudo), os rendimentos pagos pelos setores formal-público, formal-

privado e informal-autônomo superam em mais de 50% aqueles recebidos pelos migrantes 

com nível médio. Na faixa de educação superior, apenas o setor informal-assalariado ofereceu 

um retorno salarial relativamente baixo, isto é, próximo aquele auferido por um migrante com 

nível médio e empregado no setor público. Observa-se também que o setor informal-

assalariado pagou as menores taxas de retorno à educação para os migrantes com mais de 4 

anos de estudo. 

 Todavia, muitas das evidências anteriores não permaneceram robustas após a 

consideração de uma possível não-aleatoriedade dos migrantes rural-urbano na população. Na 

Figura 23b, as taxas de retorno salarial são corrigidas para viés de seleção conforme o método 

tradicional de Lee (1983), que considera a auto-seleção dos migrantes pelo condição na 

ocupação (múltipla escolha). Notam-se diferenças importantes em relação aos resultados da 

Figura 23a. Primeiro, independente da faixa de instrução considerada, o retorno salarial dos 

migrantes empregados no setor informal-assalariado foi o menor entre os demais setores 

analisados. Para os migrantes com nível superior, por exemplo, o retorno corrigido equivale à 

metade do não-corrigido. Segundo, os retornos para dos migrantes ocupados como autônomos 

(inclusive empregadores não-contribuintes para a previdência) foram os maiores para todas as 

faixas de instrução. Tal evidência é consistente com os resultados anteriores referentes à 

probabilidade de absorção setorial e tempo de vida na cidade, assim como, com a hipótese de 

Banerjee (1983), a qual afirma que a absorção dos migrantes no setor informal-autônomo 

requer habilidades mais específicas, fato captado pela elevação dos rendimentos após a 

correção para atributos produtivos não-observados. Terceiro, para os migrantes com instrução 

fundamental ou nível médio, o setor público pagou rendimentos superiores ao setor formal-
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privado, contudo, na faixa de nível superior, tal situação reverte-se e a diferença de retorno 

salarial é bem mais favorável aqueles empregados no setor privado.  

Por fim, na Figura 24, a seguir, registram-se os retornos à educação para os migrantes 

de rota rural-urbana por setores do mercado de trabalho e também corrigidos para viés de 

seleção (método ampliado). Nessa figura os salários foram corrigidos para três critérios de 

distribuição não-aleatória dos migrantes na população: (i) condição de migrante/não-migrante, 

(ii) condição de empregado/desempregado e (iii) condição na ocupação.  

 

Figura 24: Brasil – Retorno salarial à educação dos migrantes rural-urbano – 
corrigido pelo modelo ampliado - categoria de referência: migrante sem instrução - 
(2000) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Fonte: Elaborado pelo autor com base nos dados do Censo de 2000. 

Nota: Categoria de referência – migrante sem instrução ou com menos de 1 ano de estudo. 

 

Observando os resultados nota-se que para os migrantes com nível fundamental ou 

médio, os retornos salariais pagos pelos setores formal-público e informal-autônomo 

tornaram-se mais próximos após a correção ampliada. Na primeira faixa de instrução, o ganho 

salarial registrado para os migrantes ocupados como autônomos foi ligeiramente maior que o 

auferido pelos migrantes servidores públicos, e na segunda faixa, pouco inferior. Ainda nos 

intervalos de escolaridade em foco, percebe-se que a diferença de retorno entre os setores 

formal-público/informal-autônomo e formal-privado foi reduzida, comparada aquelas 

observadas na Figura 23b. Todavia, na faixa de nível superior também ocorreram alterações 

importantes. Nessa faixa, as diferenças de retorno pagos pelos setores formal-privado, formal-

público e informal-autônomo foram reduzidas em relação à correção pelo método tradicional 

e o primeiro setor passou a oferecer o maior ganho salarial para o migrante com 15 ou mais 

anos de estudo. Já o setor informal-assalariado continuou a registrar os menores ganhos 
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comparado aos demais setores, sobretudo, para os migrantes com nível fundamental, médio 

ou superior.  

 Enfim, os resultados acima mostram diferenças significativas entre os retornos à 

educação por segmento do mercado de trabalho e algumas regularidades importantes. O 

grande hiato salarial observado entre os migrantes empregados no setor informal-autônomo e 

informal-assalariado para a maioria dos intervalos de instrução analisados, assim como, a 

diferença de retornos pagos pelos setores formal-privado e informal-assalariado são 

consoantes com as evidências levantadas para a mobilidade do migrante no mercado de 

trabalho das cidades. Para tanto, note-se que os menores rendimentos auferidos no setor 

informal-assalariado podem influenciar o migrante, a partir de uma maior experiência de vida 

na cidade, a procurar trabalho no setor formal-privado, enquanto que os melhores salários 

recebidos no setor informal-autônomo frente aqueles ganhos nos demais setores sugerem que 

o migrante menos qualificado tende a permanecer mais tempo ou até se estabilizar na 

ocupação autônoma. Conforme Meng (2001), isso pode ser justificado não apenas pelo 

diferencial salários, mas também pela maior flexibilidade que o trabalhador autônomo possui 

no gerenciamento e dinâmica das suas atividades laborais. 

 

6.6. Considerações Finais 
 

Este capítulo foi dedicado à obtenção de evidências sobre a absorção/experiência do 

migrante rural-urbano no mercado de trabalho das cidades brasileiras, verificando, sobretudo, 

se o migrante rural-urbano tende a procurar emprego no setor formal depois de algum tempo 

de vida no meio urbano. Nesse intuito, procurou-se, inicialmente, identificar e confrontar as 

características sócio-econômicas (sexo, idade, posição na ocupação, rendimentos) dos 

migrantes com os nativos urbanos.   

Os resultados permitiram observar que a maioria das migrantes empregadas se 

encontrava na prestação de serviços domésticos, principalmente, sem carteira de trabalho 

assinada. Os homens migrantes, por sua vez, apresentaram maior chance de obter trabalhados 

formais, contudo, os empregos informais também foram a ocupação predominante para esses 

trabalhadores. Dentre os setores da economia urbana, o setor terciário foi o que mais absorveu 

os migrantes provenientes do meio rural brasileiro, sobretudo, as mulheres. A indústria e 

agricultura apareceram em seguida, com os maiores percentuais de emprego de migrantes, 

respectivamente.  

Também foi visto que a escolaridade do migrante rural-urbano parece decisiva na 

determinação de sua ocupação no mercado de trabalho urbano. Constatou-se que o aumento 
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da dotação de capital humano do migrante aumenta (diminui) a chance de o mesmo obter um 

trabalho formal (informal). Logo, as evidências encontradas favoreceram o papel do capital 

humano como principal entrave à absorção ao emprego formal dos migrantes, isto é, os 

migrantes menos educados se dirigem, inicialmente, ao setor informal, onde as exigências de 

instrução são menores, enquanto que apenas os mais qualificados conseguem uma posição 

apropriada no mercado de trabalho formal, conforme já ressaltado em teoria por Cole e 

Sanders (1985), a partir de uma extensão do modelo clássico de Harris e Todaro (1970). 

Após considerar o efeito de atributos como sexo, raça, idade, anos de estudo e tempo 

de residência, observou-se que apenas para baixos níveis de instrução o migrante rural-urbano 

consegue obter um salário-hora superior ao observado para o nativo do meio urbano. Para os 

maiores níveis de instrução, aumenta a diferença de salários entre migrantes e nativos, 

favorecendo os últimos. Ao se observar o retorno salarial por idade (tempo de permanência), 

também ficou evidenciado que o migrante rural-urbano não consegue ultrapassar o 

rendimento médio do trabalho dos nativos urbanos. Não obstante a possível discriminação do 

mercado frente ao migrante de origem rural, isso pode ser um indício de que a taxa de retorno 

salarial é mais avigorada para aqueles que registraram um amplo histórico de acumulação de 

capital humano especifico ao meio urbano (nativos), revelando o potencial papel das 

disparidades de acesso à educação entre os setores rural/urbano na determinação do progresso 

econômico dos migrantes.  

 As estimações econométricas permitiram a produção de evidências mais precisas 

acerca da experiência do migrante rural-urbano no mercado de trabalho. Primeiro, constatou-

se que o setor informal, especialmente aquele que emprega assalariados, funciona como um 

campo transitório de trabalho para parte considerável os migrantes, sobretudo, aqueles com 

menor instrução. Nesse aspecto, os resultados empíricos mostraram que os migrantes com 

menor escolaridade possuem maior probabilidade de absorção no referido setor quando da sua 

chegada à cidade e, por outro lado, a despeito do nível de instrução, a probabilidade de 

entrada/permanência na informalidade diminui com o passar do tempo de vida na cidade. 

Assim, esses achados corroboraram as argumentações de Cole e Sanders (1985), que 

destacam o papel das dotações de capital humano na chance de inserção do migrante rural-

urbano no mercado de  trabalho.  

 Por outro lado, também foi possível encontrar evidências diferenciadas para os 

migrantes empregados como autônomos no setor informal. Depois de considerar a influências 

de várias características individuais, constatou-se que a probabilidade de absorção do 

migrante rural-urbano nesse setor não reage ao aumento do tempo de residência na cidade, 
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isto é, o migrante que entra no setor informal-autônomo tende a permanecer nesse tipo de 

trabalho por considerável parte de tempo. Tais evidências foram consoantes com aquelas 

encontradas por Meng (2001) ao estudar a relação entre migração rural-urbana e setor 

informal na China.  

 Ao se comparar empiricamente o retorno à educação por setor de emprego, verificou-

se grande diferença de salários entre os migrantes empregados por conta-própria e os 

assalariados no setor informal, sendo tal iniqüidade bem mais vantajosa para o primeiro 

grupo, sobretudo, para os mais qualificados. Essa diferença tornou-se ainda maior quando se 

corrigiu apropriadamente as equações de salários para a distribuição não-aleatória dos 

migrantes/trabalhadores na população. A despeito de tais desigualdades de remuneração, a 

probabilidade de absorção do migrante no setor informal-assalariado foi estimada bem 

superior a de entrada no setor informal-autônomo. Logo, as evidências mostraram que os 

migrantes de origem rural buscam a médio/longo prazo os benefícios legais do trabalho 

formal, visto que o emprego informal assalariado pode funcionar como uma ponte mais curta 

para o trabalho formal que o trabalho por conta-própria. Por seu turno, tais achados também 

respaldaram a hipótese de Banerjee (1983), que atribui ao trabalho autônomo a exigência de 

habilidades mais especificas que aquelas demandas pelo trabalho assalariado. 
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7. CONCLUSÃO 
 

Os dados da ONU projetam que até 2025 menos de 10% da população brasileira estará 

residindo no meio rural e até 2050, esse percentual deve se aproximar de 6%. Trata-se, 

portanto, de uma perspectiva de esvaziamento do campo, fato que aliado aos rebatimentos da 

migração rural-urbana na qualidade de vida e crescimento das cidades alertam para 

necessidade de políticas públicas e de planejamento urbano. Diante desse panorama, a 

presente pesquisa teve por objetivo principal fazer uma análise empírica da migração rural-

urbana no Brasil a partir dos dois últimos Censos Demográficos. Tal empreitada permitiu 

produzir diversas evidências e regularidades a respeito do fenômeno migratório em foco, 

fornecendo, por sua vez, parâmetros norteadores de potenciais políticas públicas conforme 

descrito a seguir. 

 No terceiro capítulo  procurou-se cumprir o primeiro objetivo especifico do trabalho, o 

qual consiste na descrição das principais rotas regionais da migração rural-urbana no Brasil. 

Primeiro, foi verificado que a região Nordeste retém mais de 50% dos não-migrantes rurais do 

país, característica que faz dessa região uma potencial matriz emissora de futuros contingentes 

populacionais direcionados às cidades, sobretudo, em razão das diferenças setoriais e 

regionais de produtividade e rendimentos. Também foi observado que a região Nordeste é a 

principal fornecedora de migrantes rural-urbano para as regiões Sudeste e Centro-Oeste, as 

quais são, respectivamente, as maiores receptoras. Contudo, os dados mostraram que a 

migração rural-urbana no Brasil ocorreu com maior intensidade dentro das próprias fronteiras 

dos estados e dirigidas às cidades médias ou de pequeno porte. Tais evidências chamaram a 

atenção para a importância dos custos envolvidos nos movimentos regionais de longa 

distância e de uma possibilidade veemente de migrantes mais diferenciados por sexo, idade e 

escolaridade nessas últimas rotas. 

 Os indícios anteriores, por seu turno, foram melhor investigados a partir do quarto 

capítulo, no qual os migrantes de rota rural-urbana e não-migrantes rurais tiveram seus 

atributos individuais (sexo, idade, educação, ocupação e renda) explorados e comparados, em 

vista ao alcance de parte do segundo objetivo especifico dessa tese
45

. Constatou-se que o não-

migrante rural do Nordeste possui menos de 2 anos de estudo em média, escolaridade inferior 

a obtida pelos não-migrantes das regiões mais ricas: Sudeste, Sul e Centro-Oeste, que supera a 

casa dos 3 anos de instrução. Esse baixo investimento dos não-migrantes nordestinos em 

                                                 
45

 A outra parte do objetivo diz respeito a comparação das características individuais de migrantes e nativos 

urbanos, apenas abordada, por questão de organização, no sexto capítulo. 
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capital humano não é apenas resultante do modo de vida no campo ou da estrutura de relações 

sociais envolvidas na atividade agrícola, também é, inegavelmente, fruto das diferenças 

regionais/setoriais no acesso à educação e qualidade de ensino. A dependência de rendimentos 

familiares não-provenientes do trabalho também foi identificado como um dos principais 

atributos que distinguem os não-migrantes rurais das regiões mais pobres (Norte e Nordeste) 

daqueles residentes nas regiões mais ricas. 

O confronto das características de idade, instrução, ocupação e renda do migrante 

rural-urbano com aquelas registradas para o não-migrante rural possibilitou a verificação de 

algumas diferenças relevantes. Foi possível traçar o perfil do migrante típico como um 

indivíduo do sexo feminino, não-branco, com 1 a 10 anos de escolaridade e que arbitrou entre 

16 e 30 anos de idade. Tais características mostraram-se bastante distintivas daquelas 

observadas para os não-migrantes rurais, principalmente, em relação ao sexo, escolaridade e 

idade, por estes últimos serem em sua maioria homens, com baixa instrução (de 1 a 4 anos de 

estudo) e menor concentração na faixa etária em foco (apenas 25% dos não-migrantes contra 

mais de 40% dos migrantes em 2000). Quanto à ocupação constatou-se que a maior parte dos 

migrantes estava trabalhado no setor de serviços, sem carteira de trabalho assinada ou por 

conta-própria, diferentemente dos não-migrantes, que se encontravam engajados na 

agricultura, trabalhando por conta-própria, não-remunerado ou para o próprio consumo. As 

diferenças de rendimentos observadas para os dois grupos populacionais também 

favoreceram, a priori, a presença de características produtivas diferenciadas em favor dos 

migrantes. Nesse aspecto, foi apurado que o migrante rural-urbano recebeu um salário 

superior ao do não-migrante rural para todos os níveis de instrução, não obstante as diferenças 

de sexo, raça, idade e escolaridade. 

No quinto capítulo os esforços foram direcionados à produção de evidências empíricas 

sobre os condicionantes individuais da migração rural-urbana e das taxas de retorno salarial 

correspondentes, a partir de um modelo de determinação conjunta da migração, procura por 

emprego e salários. Os resultados mostraram que os indivíduos mais educados, do sexo 

feminino, solteiros e/ou chefes de família, são mais propensos a se dirigirem da zona rural 

para a urbana. Também se verificou que os trabalhadores dos estados nordestinos tem 

probabilidade de migração para as cidades muito superior a registrada para residentes rurais 

das demais federações. Em relação à determinação dos salários,  as explorações iniciais 

apontaram que o migrante rural-urbano recebeu um salário-hora, em média, superior ao 

auferido pelo não-migrante rural, após considerar a influência de vários atributos individuais. 

A partir das regressões de salários corrigidas para viés de seleção conforme o modelo 
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ampliado, observou-se que os migrantes com nível médio ou superior tiveram os maiores 

rendimentos. Após considerar os efeitos de atributos não-observados, a taxa de retorno 

salarial dos migrantes se elevou bastante para todas as faixas de educação. A migração foi 

economicamente vantajosa para a maioria dos que arbitraram e as estimativas de retorno 

salarial também apontaram o mesmo para os não-migrantes, caso tivessem migrado para as 

cidades.   

Finalmente no sexto capítulo a investigação foi centrada na absorção do migrante 

rural-urbano no mercado de trabalho das cidades brasileiras. Em especial, procurou-se 

evidências empíricas sobre a relação entre a migração rural-urbana e o setor informal, no 

sentido de verificar se este setor seria um campo de trabalho provisório para o migrante 

menos qualificado e recém chegado à cidade. Para tanto, inicialmente, foi feita uma 

comparação entre as características pessoais (sexo, idade, educação, ocupação e renda) dos 

migrantes de rota rural-urbana e nativos urbanos. Os resultados permitiram anotar que os 

migrantes estiveram empregados principalmente em trabalhos assalariados sem carteira 

assinada e/ou por conta-própria, tidos como característicos do setor informal. Entre as 

mulheres migrantes, verificou-se a predominância dos empregos domésticos. Já entre os 

setores de atividade, aqueles que mais empregaram os migrantes foram o terciário (comércio e 

serviços), seguido da indústria e agricultura. Quando ao diferencial de rendimentos entre 

migrantes e nativos, as evidências apontaram que apenas os migrantes pouco instruídos 

conseguiram obter um rendimento maior que o recebido pelos naturais do meio urbano. 

Mesmo considerando o papel de vários atributos pessoais sexo, raça, idade, anos de estudo e 

tempo de residência, verificou-se que, em média, o migrante rural-urbano não consegue 

ultrapassar o nativo urbano em termos de rendimentos do trabalho. 

As evidências empíricas acerca da absorção setorial dos migrantes apontaram que, a 

despeito do nível de instrução, a probabilidade de entrada/permanência no setor informal, 

caracterizado pelo trabalho assalariado, diminui com o passar do tempo de vida na cidade, 

enquanto que, para setor formal-privado vê-se o contrário. A chance de absorção do migrante 

no setor informal como trabalhador autônomo foi bem menor que a estimada para o trabalho 

informal-assalariado, contudo, uma vez empregado como autônomo, o migrante não tende a 

deixar essa ocupação com passar do tempo de moradia na cidade. Observou-se também que a 

probabilidade de entrada no setor informal-assalariado foi duas vezes maior para os migrantes 

menos instruídos, comparada à probabilidade de absorção de um migrante com 15 ou mais 

anos de estudo e recém chegado ao meio urbano. Portanto, os achados anteriores ressaltam a 

importância das diferenças de capital humano na alocação do migrante no mercado de 
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trabalho e são consistentes com a hipótese de que o setor informal funciona como campo 

transitório de trabalho para o migrante rural-urbano. 

Em relação à diferenciação salarial dos migrantes por setor de ocupação, apurou-se 

que os migrantes empregados por conta-própria receberam salários bem superiores aos 

assalariados no setor informal. Essa diferença ainda foi mais ampliada quando as equações de 

salários foram corrigidas para a não-aleatoriedade dos migrantes na população. Por outro 

lado, como a probabilidade de absorção do migrante rural-urbano revelou-se baixa quando 

comparada à propensão de emprego enquanto assalariado sem carteira assinada, as evidências 

anteriores sugerem que a maioria dos migrantes busca os benefícios legais do emprego 

formal, a partir de uma breve experiência de trabalho assalariado informal, e que o trabalho 

autônomo requer habilidades mais diferenciadas, como por exemplo, vocação para o 

empreendedorismo e/ou acesso às redes sociais que facilitem a difusão do trabalho. 

 As fronteiras entre o “rural” e “urbano” tornam-se cada vez menores, haja vista a 

crescente introdução de atividades terciárias no campo e o maior acesso às informações. O 

crescimento urbano nos próximos cinqüenta anos deste milênio é um fenômeno inevitável 

diante das vantagens econômicas, sociais e culturais que as cidades oferecem aos indivíduos e 

à reprodução/ampliação do capital no contexto do processo globalização. É preciso entender 

que as políticas anti-urbanização, sobretudo, aquelas que procuram frear ou impedir a 

migração rural-urbana são ineficazes para o processo de desenvolvimento econômico nos 

meios rural e urbano. A adoção desse tipo de medidas pode gerar efeitos distorcidos, dado que 

não seria condizentes com as oportunidades de ganhos individuais gerados pela mobilidade 

inter-setorial, conforme as evidências reportadas nessa pesquisa. Ao contrário, os resultados 

empíricos apontam para medidas acomodatícias, isto é, implementação de políticas públicas 

que reduzam os custos econômicos e sociais dos migrantes, facilitem a inserção desse 

contingente no mercado de trabalho, melhore o acesso aos serviços urbanos e a moradia.  

 Os governantes e formuladores de políticas públicas devem aceitar a urbanização 

como um fenômeno atrelado ao processo de crescimento econômico. O planejamento urbano 

das cidades é crucial para a provisão antecipada de uma infra-estrutura capaz de atender as 

demandas populacionais. A noção de que a migração rural-urbana é responsável pelo 

agravamento da miséria urbana é falaciosa por uma série de razões. Primeiro, a experiência 

brasileira revela a desatenção dos administradores públicos para com o planejamento urbano 

das cidades. Segundo, o crescimento populacional no meio urbano é dinamizado pelo 

crescimento vegetativo (diferença entre taxa de natalidade e mortalidade) e não pelo migração 

oriunda do campo (HAAN, 2000). Martine (2007), por exemplo, mostra que na América 
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Latina 65% do crescimento urbano é devido ao crescimento vegetativo da população. 

Terceiro, os imigrantes urbanos não são indivíduos que provém das faixas mais pobres do 

meio rural, ao contrário, são pessoas jovens, relativamente instruídas e com habilidades 

produtivas diferenciadas. As evidências encontradas nessa tese respaldam essa argumentação. 

Ainda de acordo com os resultados da presente pesquisa, é possível inferir que a melhoria da 

qualidade e condições de ensino no meio rural, assim como, do acesso ao crédito, podem ser 

canais para estimular a arbitragem de um número maior de indivíduos e a inserção desses no 

mercado de trabalho. A tendência de urbanização da pobreza no Brasil também reforça o 

papel de políticas públicas voltadas à melhoria da escolaridade no meio rural. 

 O setor informal, que há décadas era entendido como ambiente de atividades 

marginais e não-produtivas, atualmente vem sendo reconhecido como segmento importante 

para a dinâmica de crescimento das cidades e provisão de emprego. No contexto da migração 

rural-urbana a existência desse setor mostra-se de suma importância porque aumenta as 

chances de emprego do migrante menos qualificado, permite a aquisição de capital humano 

local e acesso às redes sociais, e ainda eleva a possibilidade de o migrante escapar da pobreza 

rural. As evidências encontradas nessa pesquisa corroboram as afirmações anteriores ao 

mostrarem que a maioria dos migrantes de baixa qualificação é absorvida por esse setor e que 

o ganho de experiência de vida na cidade permite ao migrante um melhor acesso ao setor 

formal.  

Por fim, cabe lembrar que o fenômeno da migração rural-urbana no Brasil é complexo, 

não dependendo apenas dos atributos individuais e de capital humano, mas também das 

condições sócio-econômicas, estruturais, culturais e do ambiente institucional em que os 

trabalhadores se encontram. As pesquisas futuras devem avançar na consideração desses 

outros aspectos, já que esse estudo limitou-se apenas às condições e qualidade da oferta de 

trabalho. 
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9. APÊNDICE 
 

9.1. Tabelas 
 
 
 
Tabela A.1: Migração rural-urbana segundo a macrorregião de origem e por região 
metropolitana de destino (1986-1991) 

O\D BR-Urbano BE FO RE SA BH RJ SP CR PA TOTAL 

BR 

           (1) 5.107 0 12 61 27 368 174 427 124 158 6.456 

(2) 79,1 0,0 0,2 0,9 0,4 5,7 2,7 6,6 1,9 2,4 100,0 

NO 

           (1) 155.360 20.787 1.214 227 101 1.629 1.418 3.379 1.334 223 185.672 

(2) 83,7 11,2 0,7 0,1 0,1 0,9 0,8 1,8 0,7 0,1 100,0 

NE 

           (1) 691.637 2.906 73.170 39.132 42.032 3.459 31.805 201.943 634 442 1.087.161 

(2) 63,6 0,3 6,7 3,6 3,9 0,3 2,9 18,6 0,1 0,0 100,0 

SE 

           (1) 457.923 100 278 611 390 59.344 28.423 66.784 2.738 280 616.870 
(2) 74,2 0,0 0,1 0,1 0,1 9,6 4,6 10,8 0,4 0,1 100,0 

SUL 

           (1) 421.289 113 84 78 30 401 1.066 18.919 50.004 64.531 556.516 
(2) 75,7 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,2 3,4 9,0 11,6 100,0 

CO 

           (1) 176.232 227 227 92 86 659 541 3.873 1.638 327 183.902 
(2) 95,8 0,1 0,1 0,1 0,1 0,4 0,3 2,1 0,9 0,2 100,0 

TOTAL 

           (1) 1.907.547 24.133 74.985 40.202 42.667 65.860 63.427 295.326 56.472 65.961 2.636.579 

(2) 72,4 0,9 2,8 1,5 1,6 2,5 2,4 11,2 2,1 2,5 100,0 
Fonte: Calculado a partir dos dados do Censo de 1991. 

Notas: (1) estoque de migrantes. (2) participação percentual dos migrantes no estoque total da macrorregião de 

origem. Resultados expandidos para a população. Inclui apenas brasileiros natos. BR- Brasil sem especificação. 

BR- Urbano – cidades consideradas não metropolitanas. O/D – Origem/Destino. 
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Tabela A.2: Migração rural-urbana segundo a macrorregião de origem e por região 
metropolitana de destino (1995-2000) 

O\D BR-Urbano BE FO RE SA BH RJ SP CR PA TOTAL 

BR 
           

(1) 8.896 121 42 113 225 121 69 3.340 123 83 13.133 
(2) 67,7 0,9 0,3 0,9 1,7 0,9 0,5 25,4 0,9 0,6 100,0 
NO 

           
(1) 168.373 29.618 202 41 151 1.476 178 1.595 290 231 202.154 
(2) 83,3 14,7 0,1 0,0 0,1 0,7 0,1 0,8 0,1 0,1 100,0 
NE 

           
(1) 599.115 4.062 16.542 16.707 38.677 4.588 6.513 118.580 679 393 805.855 
(2) 74,4 0,5 2,1 2,1 4,8 0,6 0,8 14,7 0,1 0,1 100,0 
SE 

           
(1) 376.124 447 152 324 793 61.887 10.651 35.320 1.453 266 487.417 
(2) 77,2 0,1 0,0 0,1 0,2 12,7 2,2 7,3 0,3 0,1 100,0 

SUL 
           

(1) 307.787 198 19 39 299 287 256 6.043 21.993 40.451 377.372 
(2) 81,6 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 1,6 5,8 10,7 100,0 
CO 

           
(1) 140.784 61 40 17 47 679 134 2.484 402 131 144.778 
(2) 97,2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,5 0,1 1,7 0,3 0,1 100,0 

TOTAL 
           

(1) 1.601.078 34.507 16.997 17.240 40.190 69.037 17.802 167.363 24.940 41.555 2.030.709 
(2) 78,8 1,7 0,8 0,9 2,0 3,4 0,9 8,2 1,2 2,1 100,0 

Fonte: Calculado a partir dos dados do Censo de 2000. 

Notas: (1) estoque de migrantes. (2) participação percentual dos migrantes no estoque total da macrorregião de 

origem. Resultados expandidos para a população. Inclui apenas brasileiros natos. BR- Brasil sem especificação. 

BR- Urbano – cidades consideradas não metropolitanas. O/D – Origem/Destino. 
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Tabela A.3: Descrição das variáveis utilizadas nas regressões - capítulo 5 
Atributos Pessoais Definição 

Sexo Variável binária: 1- masculino; 0-feminino*  

Raça Variável binária: 1- branco; 0-não-branco * 

Idade Idade em anos; para migrantes - idade subtraída do tempo de moradia na cidade 

Idade.Quadrado Idade ao quadrado 

Faixas de instrução  

Sem instrução* Variável binária: 1- sem instrução ou com menos de 1 ano de estudo; 0-caso contrário  

Fundamental Básico Variável binária: 1- possui de 1 a 4 anos de estudo; 0-caso contrário 

Fundamental Variável binária: 1- possui de 5 a 10 anos de estudo; 0-caso contrário 

Médio Variável binária: 1- possui de 11 a 14 anos de estudo; 0-caso contrário 

Superior Variável binária: 1- possui 15 ou mais anos de estudo; 0-caso contrário 

Setor de atividade  

Agrícola* Variável binária: 1- trabalha no setor agrícola; 0-caso contrário 

Indústria Variável binária: 1- trabalha no setor industrial; 0-caso contrário 

Serviços Variável binária: 1- trabalha no setor de serviços; 0-caso contrário 

Administração Pública Variável binária: 1- trabalha no setor de administração pública; 0-caso contrário 

Social Variável binária: 1- trabalha no setor social; 0-caso contrário 

Posição na ocupação  

Com carteira* Variável binária: 1- empregado com carteira assinada; 0-caso contrário 

Sem carteira Variável binária: 1- empregado sem carteira assinada; 0-caso contrário 

Empregador Variável binária: 1- empregador; 0-caso contrário 

Conta-própria Variável binária: 1- empregado por conta-própria; 0-caso contrário 

Funcionário Público Variável binária: 1- funcionário público ou militar; 0-caso contrário 

Família  

Chefe Variável binária: 1- responsável pela família; 0-caso contrário * 

Casado Variável binária: 1- vive com cônjuge; 0-caso contrário * 

Casada.Mulher Variável binária interada: 1- mulher que vive com cônjuge; 0-caso contrário * 

Casado.Filho16 Variável binária interada: 1-  vive com cônjuge e tem filho menor de 16 anos; 0-caso contrário * 

Tamanho.Família Tamanho da família (número de pessoas ) 

Rendimentos  

Log.salário-hora Rendimento do trabalho principal (R$ de 2000) por horas trabalhadas semanais (em logaritmo) 

Migração e Emprego  

Migrante Variável binária: 1- migrante rural-urbano; 0-não-migrante rural * 

Empregado Variável binária: 1- empregado; 0-desempregado (procurava emprego na semana de referência)* 

Residência estadual  

há 5 anos 

 

RO5 Variável binária: 1-residia em Rondônia há 5 anos; 0-caso contrário  

AC5 Variável binária: 1-residia no Acre há 5 anos; 0-caso contrário  

AM5 Variável binária: 1-residia no Amazonas há 5 anos; 0-caso contrário 

RR5 Variável binária: 1-residia em Roraima há 5 anos; 0-caso contrário 

PA5 Variável binária: 1-residia no Pará há 5 anos; 0-caso contrário 

AP5 Variável binária: 1-residia no Amapá há 5 anos; 0-caso contrário 

TO5 Variável binária: 1-residia no Tocantins há 5 anos; 0-caso contrário 

MA5 Variável binária: 1-residia no Maranhão há 5 anos; 0-caso contrário 

PI5 Variável binária: 1-residia no Piauí há 5 anos; 0-caso contrário 

CE5 Variável binária: 1-residia no Ceará há 5 anos; 0-caso contrário 

RN5 Variável binária: 1-residia no Rio Grande no Norte há 5 anos; 0-caso contrário 

PB5 Variável binária: 1-residia na Paraíba há 5 anos; 0-caso contrário 

PE5 Variável binária: 1-residia em Pernambuco há 5 anos; 0-caso contrário 

AL5 Variável binária: 1-residia em Alagoas há 5 anos; 0-caso contrário 

SE5 Variável binária: 1-residia em Sergipe há 5 anos; 0-caso contrário 

BA5 Variável binária: 1-residia na Bahia há 5 anos; 0-caso contrário 

MG5 Variável binária: 1-residia em Minas Gerais há 5 anos; 0-caso contrário 

ES5 Variável binária: 1-residia no Espírito Santo há 5 anos; 0-caso contrário 

RJ5 Variável binária: 1-residia no Rio de Janeiro há 5 anos; 0-caso contrário 

SP5* Variável binária: 1-residia em São Paulo há 5 anos; 0-caso contrário 

PR5 Variável binária: 1-residia no Paraná há 5 anos; 0-caso contrário 

SC5 Variável binária: 1-residia em Santa Catarina há 5 anos; 0-caso contrário 

RS5 Variável binária: 1-residia no Rio Grande do Sul há 5 anos; 0-caso contrário 

MS5 Variável binária: 1-residia no Mato Grosso do Sul há 5 anos; 0-caso contrário 

MT5 Variável binária: 1-residia no Mato Grosso há 5 anos; 0-caso contrário 

GO5 Variável binária: 1-residia em Goiás há 5 anos; 0-caso contrário 

Continua na próxima página.... 
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Continuação da página anterior.... 

Residência estadual  

há 5 anos 
Definição 

DF5 Variável binária: 1-residia no Distrito Federal há 5 anos; 0-caso contrário 

Residência estadual na  

data do Censo 

 

RO Variável binária: 1-residia em Rondônia na data do Censo; 0-caso contrário  

AC Variável binária: 1-residia no Acre na data do Censo; 0-caso contrário  

AM Variável binária: 1-residia no Amazonas na data do Censo; 0-caso contrário 

RR Variável binária: 1-residia em Roraima na data do Censo; 0-caso contrário 

PA Variável binária: 1-residia no Pará na data do Censo; 0-caso contrário 

AP Variável binária: 1-residia no Amapá na data do Censo; 0-caso contrário 

TO Variável binária: 1-residia no Tocantins na data do Censo; 0-caso contrário 

MA Variável binária: 1-residia no Maranhão na data do Censo; 0-caso contrário 

PI Variável binária: 1-residia no Piauí na data do Censo; 0-caso contrário 

CE Variável binária: 1-residia no Ceará na data do Censo; 0-caso contrário 

RN Variável binária: 1-residia no Rio Grande no Norte na data do Censo; 0-caso contrário 

PB Variável binária: 1-residia na Paraíba na data do Censo; 0-caso contrário 

PE Variável binária: 1-residia em Pernambuco na data do Censo; 0-caso contrário 

AL Variável binária: 1-residia em Alagoas na data do Censo; 0-caso contrário 

SE Variável binária: 1-residia em Sergipe na data do Censo; 0-caso contrário 

BA Variável binária: 1-residia na Bahia na data do Censo; 0-caso contrário 

MG Variável binária: 1-residia em Minas Gerais na data do Censo; 0-caso contrário 

ES Variável binária: 1-residia no Espírito Santo na data do Censo; 0-caso contrário 

RJ Variável binária: 1-residia no Rio de Janeiro na data do Censo; 0-caso contrário 

SP* Variável binária: 1-residia em São Paulo na data do Censo; 0-caso contrário  

PR Variável binária: 1-residia no Paraná na data do Censo; 0-caso contrário 

SC Variável binária: 1-residia em Santa Catarina na data do Censo; 0-caso contrário 

RS Variável binária: 1-residia no Rio Grande do Sul na data do Censo; 0-caso contrário 

MS Variável binária: 1-residia no Mato Grosso do Sul na data do Censo; 0-caso contrário 

MT Variável binária: 1-residia no Mato Grosso na data do Censo; 0-caso contrário 

GO Variável binária: 1-residia em Goiás na data do Censo; 0-caso contrário 

DF Variável binária: 1-residia no Distrito Federal na data do Censo; 0-caso contrário 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos questionários dos Censos de 1991 e de 2000. 

Nota: * Categoria/variável omitida (referência). 
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Tabela A.4: Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas nas regressões - capítulo 5 –
Censo de 1991 
Variáveis Observações Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

Atributos Pessoais      
Sexo 1.772.519 0,52 0,50 0 1 
Raça 1.772.519 0,43 0,50 0 1 
Idade 1.772.519 35,67 14,00 18 74 
Idade.Quadrado 1.772.519 1.468,13 1.145,81 324 5.476 
Faixas de instrução      
Sem instrução 1.772.519 0,40 0,49 0 1 
Fundamental Básico 1.772.519 0,46 0,50 0 1 
Fundamental 1.772.519 0,11 0,31 0 1 
Médio 1.772.519 0,03 0,16 0 1 
Superior 1.772.519 0,00 0,05 0 1 
Setor de atividade      
Agrícola 1.772.519 0,43 0,49 0 1 
Indústria 1.772.519 0,06 0,24 0 1 
Serviços 1.772.519 0,07 0,25 0 1 
Administração Pública 1.772.519 0,01 0,08 0 1 
Social 1.772.519 0,02 0,15 0 1 
Posição na ocupação      
Com carteira 1.772.519 0,08 0,27 0 1 
Sem carteira 1.772.519 0,21 0,41 0 1 
Empregador 1.772.519 0,01 0,11 0 1 
Conta-própria 1.772.519 0,25 0,43 0 1 
Funcionário Público 1.772.519 0,03 0,17 0 1 
Família      
Chefe 1.772.519 0,39 0,49 0 1 
Casado 1.772.519 0,65 0,48 0 1 
Casada.Mulher 1.772.519 0,33 0,47 0 1 
Casado.Filho16 1.772.519 0,26 0,44 0 1 
Tamanho.Família 1.772.519 5,25 2,57 1 24 
Rendimentos      
Log.salário-hora 898.121 1,26 0,84 -7,06 7,81 
Migração e Emprego      
Migrante 1.772.519 0,09 0,29 0 1 
Empregado 1.060.403 0,97 0,16 0 1 

Residência estadual há 5 anos      

RO5 1.772.519 0,00 0,04 0 1 
AC5 1.772.519 0,00 0,06 0 1 

AM5 1.772.519 0,02 0,13 0 1 

RR5 1.772.519 0,00 0,04 0 1 

PA5 1.772.519 0,04 0,20 0 1 

AP5 1.772.519 0,00 0,03 0 1 

TO5 1.772.519 0,01 0,10 0 1 

MA5 1.772.519 0,05 0,22 0 1 

PI5 1.772.519 0,04 0,19 0 1 

CE5 1.772.519 0,06 0,24 0 1 

RN5 1.772.519 0,02 0,15 0 1 

PB5 1.772.519 0,04 0,20 0 1 

PE5 1.772.519 0,06 0,23 0 1 

AL5 1.772.519 0,03 0,16 0 1 

SE5 1.772.519 0,02 0,13 0 1 

BA5 1.772.519 0,16 0,36 0 1 

MG5 1.772.519 0,15 0,36 0 1 
Continua na próxima página.... 
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Continuação da página anterior....      

Residência estadual há 5 anos Observações Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

ES5 1.772.519 0,02 0,14 0 1 
RJ5 1.772.519 0,02 0,13 0 1 

SP5 1.772.519 0,05 0,22 0 1 

PR5 1.772.519 0,05 0,22 0 1 

SC5 1.772.519 0,04 0,21 0 1 

RS5 1.772.519 0,09 0,28 0 1 

MS5 1.772.519 0,01 0,08 0 1 

MT5 1.772.519 0,01 0,09 0 1 

GO5 1.772.519 0,02 0,14 0 1 

DF5 1.772.519 0,00 0,02 0 1 

Residência estadual na data do Censo      

RO 1.772.519 0,00 0,04 0 1 
AC 1.772.519 0,00 0,06 0 1 

AM 1.772.519 0,02 0,13 0 1 

RR 1.772.519 0,00 0,04 0 1 

PA 1.772.519 0,04 0,20 0 1 

AP 1.772.519 0,00 0,04 0 1 

TO 1.772.519 0,01 0,10 0 1 

MA 1.772.519 0,05 0,22 0 1 

PI 1.772.519 0,04 0,19 0 1 

CE 1.772.519 0,06 0,23 0 1 

RN 1.772.519 0,02 0,15 0 1 

PB 1.772.519 0,04 0,19 0 1 

PE 1.772.519 0,05 0,22 0 1 

AL 1.772.519 0,03 0,16 0 1 

SE 1.772.519 0,02 0,12 0 1 

BA 1.772.519 0,15 0,36 0 1 

MG 1.772.519 0,15 0,35 0 1 

ES 1.772.519 0,02 0,14 0 1 

RJ 1.772.519 0,02 0,14 0 1 

SP 1.772.519 0,07 0,25 0 1 

PR 1.772.519 0,05 0,22 0 1 

SC 1.772.519 0,05 0,21 0 1 

RS 1.772.519 0,09 0,28 0 1 

MS 1.772.519 0,01 0,08 0 1 

MT 1.772.519 0,01 0,09 0 1 

GO 1.772.519 0,02 0,15 0 1 

DF 1.772.519 0,00 0,04 0 1 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Censo de 1991. 

Nota: Apenas migrantes rural-urbano e não-migrantes rurais. 
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Tabela A.5: Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas nas regressões - capítulo 5 –
Censo de 2000 
Variáveis Observações Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

Atributos Pessoais      
Sexo 1.786.221 0,53 0,50 0 1 
Raça 1.786.221 0,46 0,50 0 1 
Idade 1.786.221 36,04 14,13 18 74 
Idade.Quadrado 1.786.221 1.498,25 1.157,37 324 5.476 
Faixas de instrução      
Sem instrução 1.786.221 0,26 0,44 0 1 
Fundamental Básico 1.786.221 0,49 0,50 0 1 
Fundamental 1.786.221 0,19 0,39 0 1 
Médio 1.786.221 0,05 0,22 0 1 
Superior 1.786.221 0,00 0,06 0 1 
Setor de atividade      
Agrícola 1.786.221 0,42 0,49 0 1 
Indústria 1.786.221 0,06 0,24 0 1 
Serviços 1.786.221 0,09 0,28 0 1 
Administração Pública 1.786.221 0,01 0,11 0 1 
Social 1.786.221 0,02 0,15 0 1 
Posição na ocupação      
Com carteira 1.786.221 0,09 0,29 0 1 
Sem carteira 1.786.221 0,22 0,41 0 1 
Empregador 1.786.221 0,00 0,07 0 1 
Conta-própria 1.786.221 0,28 0,45 0 1 
Funcionário Público 1.786.221 0,01 0,12 0 1 
Família      
Chefe 1.786.221 0,39 0,49 0 1 
Casado 1.786.221 0,46 0,50 0 1 
Casada.Mulher 1.786.221 0,23 0,42 0 1 
Casado.Filho16 1.786.221 0,17 0,37 0 1 
Tamanho.Família 1.786.221 5,23 2,57 0 35 
Rendimentos      
Log.salário-hora 793.904 1,40 0,89 -4,17 9,80 
Migração e Emprego      
Migrante 1.786.221 0,08 0,27 0 1 
Empregado 876.636 0,91 0,29 0 1 

Residência estadual  há 5 anos      

RO5 1.786.221 0,00 0,05 0 1 
AC5 1.786.221 0,00 0,07 0 1 

AM5 1.786.221 0,02 0,14 0 1 

RR5 1.786.221 0,00 0,04 0 1 

PA5 1.786.221 0,04 0,20 0 1 

AP5 1.786.221 0,00 0,04 0 1 

TO5 1.786.221 0,01 0,09 0 1 

MA5 1.786.221 0,06 0,23 0 1 

PI5 1.786.221 0,04 0,20 0 1 

CE5 1.786.221 0,06 0,24 0 1 

RN5 1.786.221 0,03 0,16 0 1 

PB5 1.786.221 0,04 0,20 0 1 

PE5 1.786.221 0,06 0,24 0 1 

AL5 1.786.221 0,03 0,16 0 1 

SE5 1.786.221 0,02 0,13 0 1 

BA5 1.786.221 0,15 0,35 0 1 
Continua na próxima página.... 
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Continuação da página anterior.... 

Residência estadual  há 5 anos Observações Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

MG5 1.786.221 0,15 0,35 0 1 
ES5 1.786.221 0,02 0,14 0 1 

RJ5 1.786.221 0,02 0,13 0 1 

SP5 1.786.221 0,06 0,23 0 1 

PR5 1.786.221 0,05 0,22 0 1 

SC5 1.786.221 0,04 0,20 0 1 

RS5 1.786.221 0,07 0,26 0 1 

MS5 1.786.221 0,01 0,08 0 1 

MT5 1.786.221 0,01 0,09 0 1 

GO5 1.786.221 0,02 0,14 0 1 

DF5 1.786.221 0,00 0,03 0 1 

Residência estadual na data do Censo      

RO 1.786.221 0,00 0,05 0 1 
AC 1.786.221 0,00 0,07 0 1 

AM 1.786.221 0,02 0,14 0 1 

RR 1.786.221 0,00 0,04 0 1 

PA 1.786.221 0,04 0,19 0 1 

AP 1.786.221 0,00 0,04 0 1 

TO 1.786.221 0,01 0,09 0 1 

MA 1.786.221 0,05 0,23 0 1 

PI 1.786.221 0,04 0,20 0 1 

CE 1.786.221 0,06 0,24 0 1 

RN 1.786.221 0,03 0,16 0 1 

PB 1.786.221 0,04 0,19 0 1 

PE 1.786.221 0,06 0,24 0 1 

AL 1.786.221 0,03 0,16 0 1 

SE 1.786.221 0,02 0,13 0 1 

BA 1.786.221 0,14 0,35 0 1 

MG 1.786.221 0,14 0,35 0 1 

ES 1.786.221 0,02 0,14 0 1 

RJ 1.786.221 0,02 0,14 0 1 

SP 1.786.221 0,06 0,25 0 1 

PR 1.786.221 0,05 0,22 0 1 

SC 1.786.221 0,04 0,20 0 1 

RS 1.786.221 0,07 0,26 0 1 

MS 1.786.221 0,01 0,08 0 1 

MT 1.786.221 0,01 0,09 0 1 

GO 1.786.221 0,02 0,14 0 1 

DF 1.786.221 0,00 0,04 0 1 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000.  

Nota: Apenas migrantes rural-urbano e não-migrantes rurais. 
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Tabela A.6: Descrição das variáveis utilizadas nas regressões – capítulo 6 
Atributos Pessoais Definição 

Sexo Variável binária: 1- masculino; 0-feminino*  

Raça Variável binária: 1- branco; 0-não-branco * 

Idade Idade em anos; para migrantes - idade subtraída do tempo de moradia na cidade 

Idade.Quadrado Idade ao quadrado 

Tempo de residência Tempo de residência no município (meio urbano) em anos 

Faixas de instrução  

Sem instrução* Variável binária: 1- sem instrução ou com menos de 1 ano de estudo; 0-caso contrário  

Fundamental Básico Variável binária: 1- possui de 1 a 4 anos de estudo; 0-caso contrário 

Fundamental Variável binária: 1- possui de 5 a 10 anos de estudo; 0-caso contrário 

Médio Variável binária: 1- possui de 11 a 14 anos de estudo; 0-caso contrário 

Superior Variável binária: 1- possui 15 ou mais anos de estudo; 0-caso contrário 

Setor de atividade  

Formal-privado* 

Variável binária: 1- empregado com carteira de trabalho assinada, empregado sem carteira 

assinada e contribui para a previdência social, empregador e contribui para a previdência, 

trabalha por conta-própria e contribui para a previdência; 0-caso contrário 

Informal-assalariado 
Variável binária: 1- empregado sem carteira de trabalho assinada e não contribui para a 

previdência, aprendizes, estagiários ou ajudantes não-remunerados; 0-caso contrário 

Informal-autônomo 
Variável binária: 1- trabalha por conta-própria e não contribui para a previdência, empregador e 

não contribui para a previdência, trabalha para o próprio consumo; 0-caso contrário 

Formal-público Variável binária: 1- servidor público ou militar; 0-caso contrário 

Família  

Chefe Variável binária: 1- responsável pela família; 0-caso contrário * 

Casado Variável binária: 1- vive com cônjuge; 0-caso contrário * 

Casada.Mulher Variável binária interada: 1- mulher que vive com cônjuge; 0-caso contrário * 

Casado.Filho16 Variável binária interada: 1-  vive com cônjuge e tem filho menor de 16 anos; 0-caso contrário * 

Tamanho.Família Tamanho da família (número de pessoas ) 

Rendimentos  

Log.salário-hora Rendimento do trabalho principal (R$ de 2000) por horas trabalhadas semanais (em logaritmo) 

Residência estadual  

há 5 anos 

 

RO5 Variável binária: 1-residia em Rondônia há 5 anos; 0-caso contrário  

AC5 Variável binária: 1-residia no Acre há 5 anos; 0-caso contrário  

AM5 Variável binária: 1-residia no Amazonas há 5 anos; 0-caso contrário 

RR5 Variável binária: 1-residia em Roraima há 5 anos; 0-caso contrário 

PA5 Variável binária: 1-residia no Pará há 5 anos; 0-caso contrário 

AP5 Variável binária: 1-residia no Amapá há 5 anos; 0-caso contrário 

TO5 Variável binária: 1-residia no Tocantins há 5 anos; 0-caso contrário 

MA5 Variável binária: 1-residia no Maranhão há 5 anos; 0-caso contrário 

PI5 Variável binária: 1-residia no Piauí há 5 anos; 0-caso contrário 

CE5 Variável binária: 1-residia no Ceará há 5 anos; 0-caso contrário 

RN5 Variável binária: 1-residia no Rio Grande no Norte há 5 anos; 0-caso contrário 

PB5 Variável binária: 1-residia na Paraíba há 5 anos; 0-caso contrário 

PE5 Variável binária: 1-residia em Pernambuco há 5 anos; 0-caso contrário 

AL5 Variável binária: 1-residia em Alagoas há 5 anos; 0-caso contrário 

SE5 Variável binária: 1-residia em Sergipe há 5 anos; 0-caso contrário 

BA5 Variável binária: 1-residia na Bahia há 5 anos; 0-caso contrário 

MG5 Variável binária: 1-residia em Minas Gerais há 5 anos; 0-caso contrário 

ES5 Variável binária: 1-residia no Espírito Santo há 5 anos; 0-caso contrário 

RJ5 Variável binária: 1-residia no Rio de Janeiro há 5 anos; 0-caso contrário 

SP5* Variável binária: 1-residia em São Paulo há 5 anos; 0-caso contrário 

PR5 Variável binária: 1-residia no Paraná há 5 anos; 0-caso contrário 

SC5 Variável binária: 1-residia em Santa Catarina há 5 anos; 0-caso contrário 

RS5 Variável binária: 1-residia no Rio Grande do Sul há 5 anos; 0-caso contrário 

MS5 Variável binária: 1-residia no Mato Grosso do Sul há 5 anos; 0-caso contrário 

MT5 Variável binária: 1-residia no Mato Grosso há 5 anos; 0-caso contrário 

GO5 Variável binária: 1-residia em Goiás há 5 anos; 0-caso contrário 

DF5 Variável binária: 1-residia no Distrito Federal há 5 anos; 0-caso contrário 

Residência estadual na  

data do Censo 

 

RO Variável binária: 1-residia em Rondônia na data do Censo; 0-caso contrário  

AC Variável binária: 1-residia no Acre na data do Censo; 0-caso contrário  

AM Variável binária: 1-residia no Amazonas na data do Censo; 0-caso contrário 

Continua na próxima página.... 
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Continuação da página anterior.... 

Residência estadual na  

data do Censo 
Definição 

RR Variável binária: 1-residia em Roraima na data do Censo; 0-caso contrário 

PA Variável binária: 1-residia no Pará na data do Censo; 0-caso contrário 

AP Variável binária: 1-residia no Amapá na data do Censo; 0-caso contrário 

TO Variável binária: 1-residia no Tocantins na data do Censo; 0-caso contrário 

MA Variável binária: 1-residia no Maranhão na data do Censo; 0-caso contrário 

PI Variável binária: 1-residia no Piauí na data do Censo; 0-caso contrário 

CE Variável binária: 1-residia no Ceará na data do Censo; 0-caso contrário 

RN Variável binária: 1-residia no Rio Grande no Norte na data do Censo; 0-caso contrário 

PB Variável binária: 1-residia na Paraíba na data do Censo; 0-caso contrário 

PE Variável binária: 1-residia em Pernambuco na data do Censo; 0-caso contrário 

AL Variável binária: 1-residia em Alagoas na data do Censo; 0-caso contrário 

SE Variável binária: 1-residia em Sergipe na data do Censo; 0-caso contrário 

BA Variável binária: 1-residia na Bahia na data do Censo; 0-caso contrário 

MG Variável binária: 1-residia em Minas Gerais na data do Censo; 0-caso contrário 

ES Variável binária: 1-residia no Espírito Santo na data do Censo; 0-caso contrário 

RJ Variável binária: 1-residia no Rio de Janeiro na data do Censo; 0-caso contrário 

SP* Variável binária: 1-residia em São Paulo na data do Censo; 0-caso contrário  

PR Variável binária: 1-residia no Paraná na data do Censo; 0-caso contrário 

SC Variável binária: 1-residia em Santa Catarina na data do Censo; 0-caso contrário 

RS Variável binária: 1-residia no Rio Grande do Sul na data do Censo; 0-caso contrário 

MS Variável binária: 1-residia no Mato Grosso do Sul na data do Censo; 0-caso contrário 

MT Variável binária: 1-residia no Mato Grosso na data do Censo; 0-caso contrário 

GO Variável binária: 1-residia em Goiás na data do Censo; 0-caso contrário 

DF Variável binária: 1-residia no Distrito Federal na data do Censo; 0-caso contrário 

Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos questionários dos Censos de 1991 e de 2000. 

Nota: * Categoria/variável omitida (referência). 
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Tabela A.7: Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas nas regressões - capítulo 6 – 
Censo de 1991 
Variáveis Observações Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

Atributos Pessoais      
Sexo 104.279 0,71 0,45 0 1 
Raça 104.279 0,51 0,50 0 1 
Idade 104.279 31,75 10,97 18 74 
Idade.Quadrado 104.279 1.128,18 846,17 324 5.476 
Tempo de residência 104.279 2,01 1,33 0 4 
Faixas de instrução      
Sem instrução 104.279 0,23 0,42 0 1 
Fundamental Básico 104.279 0,49 0,50 0 1 
Fundamental 104.279 0,20 0,40 0 1 
Médio 104.279 0,06 0,24 0 1 
Superior 104.279 0,01 0,11 0 1 
Setor de emprego      
Formal-privado 104.279 0,52 0,50 0 1 
Informal-assalariado 104.279 0,25 0,43 0 1 
Informal-autônomo 104.279 0,18 0,39 0 1 
Formal-público 104.279 0,05 0,23 0 1 
Família      
Chefe 104.279 0,55 0,50 0 1 
Casado 104.279 0,60 0,49 0 1 
Casada.Mulher 104.279 0,13 0,34 0 1 
Casado.Filho16 104.279 0,10 0,30 0 1 
Tamanho.Família 104.279 4,45 2,17 1 18 
Rendimentos      
Log.salário-hora 102.249 1,62 0,81 -3,70 7,76 
Residência estadual  

há 5 anos 
     

RO5 104.279 0,01 0,10 0 1 
AC5 104.279 0,00 0,05 0 1 
AM5 104.279 0,01 0,08 0 1 
RR5 104.279 0,00 0,02 0 1 
PA5 104.279 0,03 0,16 0 1 
AP5 104.279 0,00 0,02 0 1 
TO5 104.279 0,01 0,10 0 1 
MA5 104.279 0,03 0,17 0 1 
PI5 104.279 0,02 0,15 0 1 
CE5 104.279 0,06 0,25 0 1 
RN5 104.279 0,02 0,14 0 1 
PB5 104.279 0,04 0,19 0 1 
PE5 104.279 0,06 0,23 0 1 
AL5 104.279 0,02 0,15 0 1 
SE5 104.279 0,01 0,10 0 1 
BA5 104.279 0,10 0,31 0 1 
MG5 104.279 0,12 0,33 0 1 
ES5 104.279 0,02 0,15 0 1 
RJ5 104.279 0,01 0,12 0 1 
SP5 104.279 0,09 0,29 0 1 
PR5 104.279 0,12 0,33 0 1 
SC5 104.279 0,05 0,21 0 1 
RS5 104.279 0,08 0,26 0 1 
MS5 104.279 0,02 0,13 0 1 
MT5 104.279 0,02 0,15 0 1 
Continua na próxima página.... 
      



191 

 

 

Continuação da página anterior.... 
Residência estadual  

há 5 anos 
Observações Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

GO5 104.279 0,03 0,17 0 1 
DF5 104.279 0,00 0,04 0 1 
Residência estadual na  

data do Censo 
     

RO 104.279 0,01 0,09 0 1 
AC 104.279 0,00 0,05 0 1 
AM 104.279 0,01 0,09 0 1 
RR 104.279 0,00 0,03 0 1 
PA 104.279 0,02 0,14 0 1 
AP 104.279 0,00 0,05 0 1 
TO 104.279 0,01 0,09 0 1 
MA 104.279 0,02 0,14 0 1 
PI 104.279 0,01 0,12 0 1 
CE 104.279 0,04 0,19 0 1 
RN 104.279 0,02 0,13 0 1 
PB 104.279 0,02 0,13 0 1 
PE 104.279 0,03 0,17 0 1 
AL 104.279 0,02 0,12 0 1 
SE 104.279 0,01 0,10 0 1 
BA 104.279 0,05 0,22 0 1 
MG 104.279 0,09 0,29 0 1 
ES 104.279 0,02 0,16 0 1 
RJ 104.279 0,04 0,19 0 1 
SP 104.279 0,27 0,44 0 1 
PR 104.279 0,09 0,28 0 1 
SC 104.279 0,05 0,22 0 1 
RS 104.279 0,08 0,27 0 1 
MS 104.279 0,02 0,12 0 1 
MT 104.279 0,03 0,16 0 1 
GO 104.279 0,04 0,19 0 1 
DF 104.279 0,01 0,12 0 1 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Censo de 1991.  

Nota: Apenas migrantes rural-urbano.  
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Tabela A.8: Estatísticas descritivas das variáveis utilizadas nas regressões - capítulo 6 – 
Censo de 2000 
Variáveis Observações Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

Atributos Pessoais      
Sexo 85.156 0,68 0,47 0 1 
Raça 85.156 0,51 0,50 0 1 
Idade 85.156 32,77 11,04 18 74 
Idade.Quadrado 85.156 1.195,48 856,03 324 5.476 
Tempo de residência 85.156 2,10 1,35 0 4 
Faixas de instrução      
Sem instrução 85.156 0,15 0,36 0 1 
Fundamental Básico 85.156 0,43 0,50 0 1 
Fundamental 85.156 0,30 0,46 0 1 
Médio 85.156 0,11 0,31 0 1 
Superior 85.156 0,01 0,12 0 1 
Setor de emprego      
Formal-privado 85.156 0,45 0,50 0 1 
Informal-assalariado 85.156 0,34 0,47 0 1 
Informal-autônomo 85.156 0,18 0,39 0 1 
Formal-público 85.156 0,03 0,16 0 1 
Família      
Chefe 85.156 0,56 0,50 0 1 
Casado 85.156 0,43 0,50 0 1 
Casada.Mulher 85.156 0,13 0,34 0 1 
Casado.Filho16 85.156 0,10 0,30 0 1 
Tamanho.Família 85.156 4,43 2,26 0 29 
Rendimentos      
Log.salário-hora 81.778 1,69 0,80 -2,89 8,52 
Residência estadual  

há 5 anos 
     

RO5 85.156 0,01 0,12 0 1 
AC5 85.156 0,00 0,06 0 1 
AM5 85.156 0,01 0,09 0 1 
RR5 85.156 0,00 0,03 0 1 
PA5 85.156 0,04 0,20 0 1 
AP5 85.156 0,00 0,04 0 1 
TO5 85.156 0,01 0,10 0 1 
MA5 85.156 0,05 0,22 0 1 
PI5 85.156 0,02 0,15 0 1 
CE5 85.156 0,04 0,19 0 1 
RN5 85.156 0,01 0,12 0 1 
PB5 85.156 0,03 0,16 0 1 
PE5 85.156 0,05 0,21 0 1 
AL5 85.156 0,03 0,16 0 1 
SE5 85.156 0,01 0,10 0 1 
BA5 85.156 0,11 0,31 0 1 
MG5 85.156 0,13 0,33 0 1 
ES5 85.156 0,02 0,14 0 1 
RJ5 85.156 0,02 0,14 0 1 
SP5 85.156 0,09 0,29 0 1 
PR5 85.156 0,09 0,29 0 1 
SC5 85.156 0,06 0,24 0 1 
RS5 85.156 0,08 0,27 0 1 
MS5 85.156 0,02 0,13 0 1 
MT5 85.156 0,03 0,16 0 1 
Continua na próxima página.... 
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Continuação da página anterior.... 
Residência estadual  

há 5 anos 
Observações Média Desvio-Padrão Mínimo Máximo 

GO5 85.156 0,03 0,18 0 1 
DF5 85.156 0,00 0,04 0 1 
Residência estadual na  

data do Censo 
     

RO 85.156 0,01 0,12 0 1 
AC 85.156 0,00 0,06 0 1 
AM 85.156 0,01 0,11 0 1 
RR 85.156 0,00 0,06 0 1 
PA 85.156 0,04 0,18 0 1 
AP 85.156 0,01 0,07 0 1 
TO 85.156 0,01 0,11 0 1 
MA 85.156 0,03 0,18 0 1 
PI 85.156 0,02 0,13 0 1 
CE 85.156 0,03 0,16 0 1 
RN 85.156 0,01 0,11 0 1 
PB 85.156 0,01 0,12 0 1 
PE 85.156 0,03 0,17 0 1 
AL 85.156 0,02 0,13 0 1 
SE 85.156 0,01 0,08 0 1 
BA 85.156 0,06 0,24 0 1 
MG 85.156 0,11 0,32 0 1 
ES 85.156 0,02 0,15 0 1 
RJ 85.156 0,02 0,15 0 1 
SP 85.156 0,21 0,40 0 1 
PR 85.156 0,08 0,27 0 1 
SC 85.156 0,06 0,24 0 1 
RS 85.156 0,08 0,28 0 1 
MS 85.156 0,02 0,12 0 1 
MT 85.156 0,03 0,17 0 1 
GO 85.156 0,05 0,21 0 1 
DF 85.156 0,02 0,12 0 1 
Fonte: Elaborado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000.  

Nota: Apenas migrantes rural-urbano.  
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Tabela A.9: Brasil: Taxa de retorno salarial por condição de migrante e rota estadual – (1991) - % 

Origem\Destino RO AC AM RR PA AP TO MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ PR SC RS MS MT GO DF 

RO 0,21 0,15 0,46 0,66 0,24 0,32 0,17 -0,11 -0,39 -0,38 -0,31 -0,31 -0,13 0,01 -0,01 -0,06 0,01 0,05 0,05 0,11 0,29 0,15 0,25 0,28 0,14 0,24 

AC 0,34 0,28 0,59 0,79 0,37 0,45 0,30 0,02 -0,25 -0,25 -0,17 -0,18 0,01 0,14 0,12 0,07 0,14 0,19 0,19 0,24 0,42 0,28 0,38 0,42 0,28 0,37 

AM 0,28 0,22 0,53 0,73 0,31 0,39 0,24 -0,04 -0,32 -0,31 -0,24 -0,24 -0,06 0,08 0,06 0,01 0,08 0,13 0,12 0,18 0,36 0,22 0,32 0,35 0,21 0,31 

RR 0,43 0,37 0,68 0,88 0,46 0,55 0,39 0,11 -0,16 -0,16 -0,08 -0,09 0,10 0,23 0,21 0,16 0,23 0,28 0,28 0,33 0,51 0,37 0,47 0,51 0,37 0,46 

PA 0,31 0,25 0,56 0,76 0,34 0,42 0,27 -0,01 -0,29 -0,28 -0,20 -0,21 -0,02 0,11 0,09 0,04 0,11 0,16 0,15 0,21 0,39 0,25 0,35 0,38 0,25 0,34 

AP 0,39 0,33 0,64 0,84 0,42 0,50 0,35 0,07 -0,20 -0,20 -0,12 -0,13 0,06 0,19 0,17 0,12 0,19 0,24 0,23 0,29 0,47 0,33 0,43 0,46 0,33 0,42 

TO 0,13 0,07 0,38 0,58 0,16 0,24 0,09 -0,19 -0,46 -0,46 -0,38 -0,39 -0,20 -0,07 -0,09 -0,14 -0,07 -0,02 -0,03 0,03 0,21 0,07 0,17 0,21 0,07 0,16 

MA 0,16 0,10 0,41 0,61 0,19 0,28 0,12 -0,16 -0,43 -0,43 -0,35 -0,36 -0,17 -0,04 -0,06 -0,11 -0,04 0,01 0,01 0,06 0,24 0,10 0,20 0,24 0,10 0,19 

PI 0,22 0,15 0,46 0,67 0,24 0,33 0,17 -0,11 -0,38 -0,38 -0,30 -0,31 -0,12 0,01 -0,01 -0,06 0,01 0,06 0,06 0,11 0,29 0,15 0,25 0,29 0,15 0,24 

CE 0,21 0,15 0,45 0,66 0,23 0,32 0,17 -0,12 -0,39 -0,38 -0,31 -0,31 -0,13 0,00 -0,01 -0,07 0,01 0,05 0,05 0,10 0,29 0,15 0,25 0,28 0,14 0,23 

RN 0,24 0,18 0,48 0,69 0,26 0,35 0,20 -0,09 -0,36 -0,35 -0,28 -0,28 -0,10 0,03 0,02 -0,04 0,04 0,08 0,08 0,14 0,32 0,18 0,28 0,31 0,17 0,26 

PB 0,20 0,14 0,45 0,65 0,23 0,31 0,16 -0,12 -0,40 -0,39 -0,31 -0,32 -0,13 0,00 -0,02 -0,07 0,00 0,05 0,04 0,10 0,28 0,14 0,24 0,27 0,14 0,23 

PE 0,20 0,14 0,44 0,65 0,22 0,31 0,16 -0,13 -0,40 -0,39 -0,32 -0,33 -0,14 -0,01 -0,02 -0,08 -0,01 0,04 0,04 0,09 0,28 0,13 0,23 0,27 0,13 0,22 

AL 0,19 0,13 0,43 0,64 0,21 0,30 0,15 -0,14 -0,41 -0,40 -0,33 -0,34 -0,15 -0,02 -0,03 -0,09 -0,02 0,03 0,03 0,08 0,27 0,12 0,22 0,26 0,12 0,21 

SE 0,30 0,23 0,54 0,75 0,32 0,41 0,26 -0,03 -0,30 -0,29 -0,22 -0,23 -0,04 0,09 0,07 0,02 0,09 0,14 0,14 0,19 0,38 0,23 0,33 0,37 0,23 0,32 

BA 0,23 0,16 0,47 0,67 0,25 0,34 0,18 -0,10 -0,37 -0,37 -0,29 -0,30 -0,11 0,02 0,00 -0,05 0,02 0,07 0,07 0,12 0,30 0,16 0,26 0,30 0,16 0,25 

MG 0,17 0,10 0,41 0,61 0,19 0,28 0,12 -0,16 -0,43 -0,43 -0,35 -0,36 -0,17 -0,04 -0,06 -0,11 -0,04 0,01 0,01 0,06 0,24 0,10 0,20 0,24 0,10 0,19 

ES 0,19 0,13 0,44 0,64 0,22 0,30 0,15 -0,13 -0,41 -0,40 -0,33 -0,33 -0,15 -0,02 -0,03 -0,08 -0,01 0,03 0,03 0,09 0,27 0,13 0,23 0,26 0,12 0,22 

RJ 0,13 0,07 0,38 0,58 0,16 0,24 0,09 -0,19 -0,47 -0,46 -0,39 -0,39 -0,21 -0,07 -0,09 -0,14 -0,07 -0,03 -0,03 0,03 0,21 0,07 0,17 0,20 0,06 0,16 

PR 0,18 0,12 0,43 0,63 0,21 0,29 0,14 -0,14 -0,42 -0,41 -0,34 -0,34 -0,16 -0,02 -0,04 -0,09 -0,02 0,02 0,02 0,08 0,26 0,12 0,22 0,25 0,11 0,21 

SC 0,16 0,10 0,41 0,61 0,19 0,27 0,12 -0,16 -0,44 -0,43 -0,36 -0,36 -0,18 -0,04 -0,06 -0,11 -0,04 0,01 0,00 0,06 0,24 0,10 0,20 0,23 0,09 0,19 

RS 0,14 0,08 0,39 0,59 0,17 0,25 0,10 -0,18 -0,46 -0,45 -0,38 -0,38 -0,20 -0,06 -0,08 -0,13 -0,06 -0,02 -0,02 0,04 0,22 0,08 0,18 0,21 0,07 0,17 

MS 0,19 0,12 0,43 0,63 0,21 0,30 0,14 -0,14 -0,41 -0,41 -0,33 -0,34 -0,15 -0,02 -0,04 -0,09 -0,02 0,03 0,03 0,08 0,26 0,12 0,22 0,26 0,12 0,21 

MT 0,22 0,16 0,46 0,67 0,24 0,33 0,18 -0,11 -0,38 -0,37 -0,30 -0,31 -0,12 0,01 0,00 -0,06 0,02 0,06 0,06 0,11 0,30 0,15 0,26 0,29 0,15 0,24 

GO 0,23 0,17 0,48 0,68 0,26 0,35 0,19 -0,09 -0,36 -0,36 -0,28 -0,29 -0,10 0,03 0,01 -0,04 0,03 0,08 0,08 0,13 0,31 0,17 0,27 0,31 0,17 0,26 

DF 0,28 0,22 0,53 0,73 0,31 0,40 0,24 -0,04 -0,31 -0,31 -0,23 -0,24 -0,05 0,08 0,06 0,01 0,08 0,13 0,13 0,18 0,36 0,22 0,32 0,36 0,22 0,31 

Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 1991. 

Nota: Categoria de referência - não-migrante rural do estado de São Paulo. 
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Tabela A.10: Brasil: Taxa de retorno salarial por condição de migrante e rota estadual – (2000) 

Origem\Destino RO AC AM RR PA AP TO MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ PR SC RS MS MT GO DF 

RO 0,46 0,52 0,38 0,50 0,30 0,33 0,29 -0,13 -0,18 -0,17 0,03 -0,06 0,08 0,09 0,05 0,11 0,31 0,34 0,40 0,36 0,48 0,38 0,41 0,52 0,36 0,48 

AC 0,36 0,41 0,28 0,39 0,19 0,22 0,18 -0,24 -0,29 -0,28 -0,08 -0,17 -0,03 -0,02 -0,06 0,00 0,20 0,23 0,29 0,25 0,37 0,27 0,30 0,41 0,25 0,37 

AM 0,44 0,49 0,36 0,48 0,27 0,31 0,27 -0,15 -0,20 -0,20 0,00 -0,09 0,06 0,06 0,03 0,08 0,28 0,31 0,38 0,33 0,45 0,36 0,39 0,50 0,33 0,45 

RR 0,46 0,52 0,38 0,50 0,30 0,33 0,29 -0,13 -0,18 -0,17 0,03 -0,06 0,08 0,08 0,05 0,11 0,30 0,34 0,40 0,36 0,48 0,38 0,41 0,52 0,36 0,48 

PA 0,45 0,50 0,37 0,49 0,29 0,32 0,28 -0,14 -0,19 -0,19 0,01 -0,08 0,07 0,07 0,04 0,10 0,29 0,32 0,39 0,35 0,47 0,37 0,40 0,51 0,35 0,46 

AP 0,59 0,64 0,50 0,62 0,42 0,45 0,41 -0,01 -0,06 -0,05 0,15 0,06 0,20 0,21 0,17 0,23 0,43 0,46 0,52 0,48 0,60 0,50 0,53 0,64 0,48 0,60 

TO 0,50 0,55 0,42 0,54 0,33 0,37 0,33 -0,09 -0,14 -0,14 0,06 -0,03 0,12 0,12 0,09 0,14 0,34 0,37 0,44 0,40 0,52 0,42 0,45 0,56 0,39 0,51 

MA 0,42 0,47 0,33 0,45 0,25 0,28 0,24 -0,18 -0,23 -0,22 -0,02 -0,11 0,03 0,04 0,00 0,06 0,26 0,29 0,35 0,31 0,43 0,33 0,36 0,47 0,31 0,43 

PI 0,46 0,51 0,38 0,50 0,30 0,33 0,29 -0,13 -0,18 -0,18 0,03 -0,06 0,08 0,08 0,05 0,11 0,30 0,33 0,40 0,36 0,48 0,38 0,41 0,52 0,36 0,48 

CE 0,45 0,50 0,37 0,49 0,28 0,32 0,28 -0,14 -0,19 -0,19 0,01 -0,08 0,07 0,07 0,04 0,09 0,29 0,32 0,39 0,35 0,47 0,37 0,40 0,51 0,34 0,46 

RN 0,51 0,56 0,43 0,55 0,34 0,38 0,34 -0,08 -0,13 -0,13 0,07 -0,02 0,13 0,13 0,10 0,15 0,35 0,38 0,45 0,41 0,53 0,43 0,46 0,57 0,40 0,52 

PB 0,51 0,56 0,42 0,54 0,34 0,37 0,33 -0,09 -0,14 -0,13 0,07 -0,02 0,12 0,13 0,09 0,15 0,35 0,38 0,44 0,40 0,52 0,42 0,45 0,56 0,40 0,52 

PE 0,46 0,51 0,38 0,49 0,29 0,32 0,28 -0,14 -0,19 -0,18 0,02 -0,07 0,07 0,08 0,05 0,10 0,30 0,33 0,39 0,35 0,47 0,37 0,40 0,51 0,35 0,47 

AL 0,46 0,51 0,38 0,50 0,30 0,33 0,29 -0,13 -0,18 -0,18 0,03 -0,06 0,08 0,08 0,05 0,11 0,30 0,33 0,40 0,36 0,48 0,38 0,41 0,52 0,36 0,48 

SE 0,50 0,55 0,42 0,54 0,33 0,37 0,33 -0,09 -0,14 -0,14 0,06 -0,03 0,12 0,12 0,09 0,14 0,34 0,37 0,44 0,39 0,51 0,42 0,45 0,56 0,39 0,51 

BA 0,48 0,53 0,40 0,52 0,31 0,35 0,31 -0,11 -0,16 -0,16 0,04 -0,05 0,10 0,10 0,07 0,12 0,32 0,35 0,42 0,37 0,49 0,40 0,43 0,54 0,37 0,49 

MG 0,44 0,49 0,36 0,48 0,27 0,31 0,27 -0,15 -0,20 -0,20 0,00 -0,09 0,06 0,06 0,03 0,08 0,28 0,31 0,38 0,33 0,45 0,36 0,39 0,50 0,33 0,45 

ES 0,52 0,57 0,44 0,55 0,35 0,38 0,34 -0,08 -0,13 -0,12 0,08 -0,01 0,13 0,14 0,10 0,16 0,36 0,39 0,45 0,41 0,53 0,43 0,46 0,57 0,41 0,53 

RJ 0,44 0,49 0,36 0,48 0,27 0,31 0,27 -0,15 -0,20 -0,20 0,00 -0,09 0,06 0,06 0,03 0,08 0,28 0,31 0,38 0,34 0,46 0,36 0,39 0,50 0,33 0,45 

PR 0,43 0,48 0,35 0,47 0,26 0,29 0,25 -0,16 -0,21 -0,21 -0,01 -0,10 0,05 0,05 0,02 0,07 0,27 0,30 0,36 0,32 0,44 0,34 0,38 0,49 0,32 0,44 

SC 0,54 0,59 0,46 0,58 0,37 0,40 0,36 -0,06 -0,11 -0,10 0,10 0,01 0,16 0,16 0,13 0,18 0,38 0,41 0,47 0,43 0,55 0,45 0,48 0,59 0,43 0,55 

RS 0,48 0,53 0,40 0,52 0,31 0,34 0,30 -0,11 -0,17 -0,16 0,04 -0,05 0,10 0,10 0,07 0,12 0,32 0,35 0,41 0,37 0,49 0,39 0,42 0,53 0,37 0,49 

MS 0,48 0,53 0,40 0,52 0,32 0,35 0,31 -0,11 -0,16 -0,15 0,05 -0,04 0,10 0,10 0,07 0,13 0,32 0,35 0,42 0,38 0,50 0,40 0,43 0,54 0,38 0,50 

MT 0,45 0,50 0,37 0,49 0,28 0,31 0,27 -0,14 -0,19 -0,19 0,01 -0,08 0,07 0,07 0,04 0,09 0,29 0,32 0,38 0,34 0,46 0,36 0,40 0,51 0,34 0,46 

GO 0,56 0,61 0,48 0,60 0,39 0,43 0,39 -0,03 -0,08 -0,08 0,12 0,03 0,18 0,18 0,15 0,21 0,40 0,43 0,50 0,46 0,58 0,48 0,51 0,62 0,45 0,57 

DF 0,70 0,75 0,62 0,74 0,53 0,56 0,52 0,11 0,06 0,06 0,26 0,17 0,32 0,32 0,29 0,34 0,54 0,57 0,63 0,59 0,71 0,61 0,65 0,76 0,59 0,71 

Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Nota: Categoria de referência - não-migrante rural do estado de São Paulo. 
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Tabela A.11: Brasil: Logit Multinomial - Efeitos marginais – probabilidade do migrante trabalhar no setor informal-assalariado segundo a 
residência rural há cinco anos e por residência urbana na data do Censo – (2000) - % 

Origem\Destino RO AC AM RR PA AP TO MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ PR SC RS MS MT GO DF 

RO 6,2 13,8 7,0 4,1 9,7 5,5 10,7 3,1 5,6 9,0 10,5 6,7 10,2 8,7 3,2 8,6 6,0 9,2 11,1 7,3 -4,9 -5,8 6,0 6,1 11,2 6,8 

AC 2,2 9,9 3,1 0,1 5,7 1,5 6,7 -0,8 1,7 5,1 6,5 2,7 6,2 4,7 -0,8 4,6 2,0 5,2 7,2 3,4 -8,8 -9,8 2,1 2,2 7,3 2,9 

AM -0,5 7,2 0,4 -2,6 3,0 -1,2 4,0 -3,5 -1,0 2,4 3,8 0,0 3,5 2,1 -3,5 1,9 -0,7 2,5 4,5 0,7 -11,5 -12,5 -0,6 -0,5 4,6 0,2 

RR 5,5 13,2 6,3 3,4 9,0 4,8 10,0 2,4 4,9 8,3 9,8 6,0 9,5 8,0 2,5 7,9 5,3 8,5 10,5 6,7 -5,6 -6,5 5,3 5,4 10,5 6,2 

PA 2,5 10,2 3,3 0,4 6,0 1,8 7,0 -0,6 1,9 5,3 6,8 3,0 6,5 5,0 -0,5 4,9 2,3 5,5 7,5 3,7 -8,6 -9,5 2,3 2,4 7,5 3,1 

AP -0,7 7,0 0,2 -2,8 2,8 -1,4 3,8 -3,7 -1,2 2,2 3,6 -0,2 3,3 1,8 -3,7 1,7 -0,9 2,3 4,3 0,5 -11,7 -12,7 -0,9 -0,7 4,4 0,0 

TO 7,6 15,3 8,5 5,5 11,2 7,0 12,2 4,6 7,1 10,5 11,9 8,1 11,6 10,2 4,7 10,0 7,4 10,6 12,6 8,8 -3,4 -4,3 7,5 7,6 12,7 8,3 

MA -2,2 5,5 -1,3 -4,3 1,4 -2,8 2,4 -5,2 -2,7 0,7 2,1 -1,7 1,9 0,4 -5,1 0,2 -2,4 0,8 2,8 -1,0 -13,2 -14,1 -2,3 -2,2 2,9 -1,5 

PI -4,8 2,9 -3,9 -6,9 -1,3 -5,5 -0,3 -7,8 -5,4 -2,0 -0,5 -4,3 -0,8 -2,3 -7,8 -2,4 -5,0 -1,8 0,2 -3,6 -15,8 -16,8 -5,0 -4,9 0,3 -4,1 

CE 1,9 9,6 2,7 -0,2 5,4 1,2 6,4 -1,2 1,3 4,7 6,2 2,4 5,9 4,4 -1,1 4,3 1,7 4,9 6,9 3,1 -9,2 -10,1 1,7 1,8 6,9 2,6 

RN -0,2 7,4 0,6 -2,3 3,3 -0,9 4,3 -3,3 -0,8 2,6 4,1 0,3 3,8 2,3 -3,2 2,2 -0,4 2,7 4,7 0,9 -11,3 -12,2 -0,4 -0,3 4,8 0,4 

PB -1,8 5,8 -1,0 -3,9 1,7 -2,5 2,7 -4,9 -2,4 1,0 2,5 -1,3 2,2 0,7 -4,8 0,6 -2,0 1,2 3,2 -0,6 -12,9 -13,8 -2,0 -1,9 3,2 -1,2 

PE 2,2 9,9 3,1 0,1 5,7 1,5 6,7 -0,8 1,7 5,1 6,5 2,7 6,2 4,7 -0,8 4,6 2,0 5,2 7,2 3,4 -8,8 -9,8 2,1 2,2 7,3 2,9 

AL -2,1 5,6 -1,3 -4,2 1,4 -2,8 2,4 -5,2 -2,7 0,7 2,2 -1,6 1,9 0,4 -5,1 0,3 -2,3 0,9 2,9 -0,9 -13,1 -14,1 -2,3 -2,2 3,0 -1,4 

SE -0,7 7,0 0,1 -2,8 2,8 -1,4 3,8 -3,8 -1,3 2,1 3,6 -0,2 3,3 1,8 -3,7 1,7 -0,9 2,3 4,3 0,5 -11,8 -12,7 -0,9 -0,8 4,3 0,0 

BA 2,3 9,9 3,1 0,2 5,8 1,6 6,8 -0,8 1,7 5,1 6,6 2,8 6,3 4,8 -0,7 4,7 2,1 5,3 7,3 3,4 -8,8 -9,7 2,1 2,2 7,3 2,9 

MG 3,0 10,6 3,8 0,9 6,5 2,3 7,5 -0,1 2,4 5,8 7,3 3,5 7,0 5,5 0,0 5,4 2,8 6,0 7,9 4,1 -8,1 -9,0 2,8 2,9 8,0 3,6 

ES 4,6 12,3 5,5 2,5 8,2 4,0 9,2 1,6 4,1 7,5 8,9 5,1 8,6 7,2 1,7 7,0 4,4 7,6 9,6 5,8 -6,4 -7,3 4,5 4,6 9,7 5,3 

RJ -2,6 5,1 -1,8 -4,7 0,9 -3,3 1,9 -5,7 -3,2 0,2 1,7 -2,1 1,4 -0,1 -5,6 -0,2 -2,8 0,4 2,4 -1,4 -13,6 -14,6 -2,8 -2,7 2,5 -1,9 

PR 2,6 10,3 3,5 0,5 6,1 1,9 7,1 -0,4 2,1 5,5 6,9 3,1 6,6 5,1 -0,4 5,0 2,4 5,6 7,6 3,8 -8,4 -9,4 2,5 2,6 7,7 3,3 

SC 0,4 8,1 1,3 -1,7 3,9 -0,3 4,9 -2,6 -0,1 3,3 4,7 0,9 4,4 3,0 -2,6 2,8 0,2 3,4 5,4 1,6 -10,6 -11,6 0,3 0,4 5,5 1,1 

RS 2,3 10,0 3,1 0,2 5,8 1,6 6,8 -0,8 1,7 5,1 6,6 2,8 6,3 4,8 -0,7 4,7 2,1 5,3 7,3 3,5 -8,7 -9,7 2,1 2,2 7,4 3,0 

MS 8,0 15,7 8,9 5,9 11,5 7,3 12,5 5,0 7,5 10,9 12,3 8,5 12,0 10,5 5,0 10,4 7,8 11,0 13,0 9,2 -3,0 -4,0 7,8 8,0 13,1 8,7 

MT 7,7 15,3 8,5 5,6 11,2 7,0 12,2 4,6 7,1 10,5 12,0 8,2 11,7 10,2 4,7 10,1 7,5 10,7 12,7 8,8 -3,4 -4,3 7,5 7,6 12,7 8,3 

GO 10,9 18,5 11,7 8,8 14,4 10,2 15,4 7,8 10,3 13,7 15,2 11,4 14,9 13,4 7,9 13,3 10,7 13,9 15,9 12,0 -0,2 -1,1 10,7 10,8 15,9 11,5 

DF 3,8 11,5 4,7 1,7 7,4 3,2 8,4 0,8 3,3 6,7 8,1 4,3 7,9 6,4 0,9 6,2 3,6 6,8 8,8 5,0 -7,2 -8,1 3,7 3,8 8,9 4,5 

Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Nota: Categoria de referência - não-migrante rural do estado de São Paulo. 
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Tabela A.12: Brasil: Logit Multinomial - Efeitos marginais – probabilidade do migrante trabalhar no setor informal-autônomo segundo a 
residência rural há cinco anos e por residência urbana na data do Censo – (2000) - % 

Origem\Destino RO AC AM RR PA AP TO MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ PR SC RS MS MT GO DF 

RO 20,2 10,0 19,6 15,9 22,8 25,1 19,7 40,2 33,7 24,6 22,2 23,9 23,3 23,9 29,6 18,0 5,1 8,0 4,6 8,7 5,1 3,5 9,2 12,4 8,3 8,8 

AC 18,4 8,2 17,8 14,1 20,9 23,3 17,9 38,4 31,8 22,7 20,4 22,1 21,4 22,0 27,7 16,2 3,3 6,2 2,8 6,9 3,3 1,7 7,3 10,5 6,5 7,0 

AM 23,5 13,3 22,9 19,2 26,0 28,4 23,0 43,5 36,9 27,9 25,5 27,2 26,5 27,2 32,9 21,3 8,4 11,3 7,9 12,0 8,4 6,8 12,5 15,6 11,6 12,1 

RR 17,6 7,4 17,0 13,3 20,1 22,5 17,1 37,6 31,0 21,9 19,6 21,3 20,6 21,2 26,9 15,4 2,5 5,4 2,0 6,1 2,5 0,9 6,5 9,7 5,7 6,2 

PA 16,3 6,1 15,7 12,0 18,9 21,2 15,8 36,3 29,8 20,7 18,3 20,0 19,4 20,0 25,7 14,1 1,2 4,1 0,7 4,8 1,2 -0,4 5,3 8,5 4,4 4,9 

AP 10,3 0,1 9,7 6,0 12,8 15,2 9,8 30,3 23,7 14,6 12,3 14,0 13,3 13,9 19,6 8,1 -4,8 -1,9 -5,4 -1,2 -4,8 -6,5 -0,8 2,4 -1,6 -1,1 

TO 15,9 5,6 15,2 11,6 18,4 20,7 15,4 35,9 29,3 20,2 17,8 19,6 18,9 19,5 25,2 13,7 0,8 3,7 0,2 4,4 0,8 -0,9 4,8 8,0 3,9 4,5 

MA 12,2 2,0 11,6 7,9 14,8 17,1 11,7 32,2 25,7 16,6 14,2 15,9 15,3 15,9 21,6 10,0 -2,9 0,0 -3,4 0,7 -2,9 -4,5 1,2 4,4 0,3 0,8 

PI 12,3 2,1 11,7 8,0 14,9 17,2 11,9 32,3 25,8 16,7 14,3 16,0 15,4 16,0 21,7 10,2 -2,8 0,1 -3,3 0,9 -2,8 -4,4 1,3 4,5 0,4 0,9 

CE 14,7 4,5 14,1 10,4 17,3 19,6 14,2 34,7 28,2 19,1 16,7 18,4 17,8 18,4 24,1 12,5 -0,4 2,5 -0,9 3,2 -0,4 -2,0 3,7 6,9 2,8 3,3 

RN 14,3 4,1 13,7 10,0 16,9 19,2 13,8 34,3 27,8 18,7 16,3 18,0 17,4 18,0 23,7 12,1 -0,8 2,1 -1,3 2,8 -0,8 -2,4 3,3 6,5 2,4 2,9 

PB 14,4 4,1 13,7 10,1 16,9 19,2 13,9 34,3 27,8 18,7 16,3 18,1 17,4 18,0 23,7 12,2 -0,8 2,2 -1,3 2,9 -0,7 -2,4 3,3 6,5 2,4 3,0 

PE 13,9 3,7 13,3 9,6 16,4 18,8 13,4 33,9 27,3 18,3 15,9 17,6 16,9 17,6 23,3 11,7 -1,2 1,7 -1,7 2,4 -1,2 -2,8 2,9 6,0 2,0 2,5 

AL 10,9 0,7 10,3 6,6 13,5 15,8 10,4 30,9 24,3 15,3 12,9 14,6 14,0 14,6 20,3 8,7 -4,2 -1,3 -4,7 -0,6 -4,2 -5,8 -0,1 3,1 -1,0 -0,5 

SE 13,1 2,9 12,5 8,8 15,7 18,0 12,6 33,1 26,6 17,5 15,1 16,8 16,2 16,8 22,5 11,0 -2,0 0,9 -2,5 1,6 -2,0 -3,6 2,1 5,3 1,2 1,7 

BA 13,5 3,3 12,9 9,2 16,1 18,4 13,0 33,5 26,9 17,9 15,5 17,2 16,6 17,2 22,9 11,3 -1,6 1,3 -2,1 2,0 -1,6 -3,2 2,5 5,6 1,6 2,1 

MG 16,3 6,0 15,6 11,9 18,8 21,1 15,8 36,2 29,7 20,6 18,2 19,9 19,3 19,9 25,6 14,1 1,1 4,0 0,6 4,8 1,1 -0,5 5,2 8,4 4,3 4,8 

ES 16,3 6,1 15,7 12,0 18,8 21,2 15,8 36,3 29,7 20,6 18,3 20,0 19,3 19,9 25,6 14,1 1,2 4,1 0,7 4,8 1,2 -0,5 5,2 8,4 4,4 4,9 

RJ 19,4 9,1 18,7 15,0 21,9 24,2 18,9 39,3 32,8 23,7 21,3 23,1 22,4 23,0 28,7 17,2 4,2 7,2 3,7 7,9 4,2 2,6 8,3 11,5 7,4 7,9 

PR 12,4 2,2 11,8 8,1 15,0 17,3 11,9 32,4 25,9 16,8 14,4 16,1 15,5 16,1 21,8 10,3 -2,7 0,2 -3,2 0,9 -2,7 -4,3 1,4 4,6 0,5 1,0 

SC 16,0 5,7 15,3 11,6 18,5 20,8 15,5 35,9 29,4 20,3 17,9 19,7 19,0 19,6 25,3 13,8 0,8 3,8 0,3 4,5 0,9 -0,8 4,9 8,1 4,0 4,5 

RS 16,3 6,0 15,6 12,0 18,8 21,1 15,8 36,3 29,7 20,6 18,3 20,0 19,3 19,9 25,6 14,1 1,2 4,1 0,6 4,8 1,2 -0,5 5,2 8,4 4,3 4,9 

MS 16,1 5,8 15,4 11,8 18,6 20,9 15,6 36,0 29,5 20,4 18,0 19,8 19,1 19,7 25,4 13,9 0,9 3,9 0,4 4,6 1,0 -0,7 5,0 8,2 4,1 4,7 

MT 16,8 6,6 16,2 12,5 19,4 21,7 16,3 36,8 30,3 21,2 18,8 20,5 19,9 20,5 26,2 14,6 1,7 4,6 1,2 5,3 1,7 0,1 5,8 9,0 4,9 5,4 

GO 17,9 7,6 17,2 13,5 20,4 22,7 17,4 37,8 31,3 22,2 19,8 21,6 20,9 21,5 27,2 15,7 2,7 5,7 2,2 6,4 2,8 1,1 6,8 10,0 5,9 6,4 

DF 15,0 4,8 14,4 10,7 17,6 19,9 14,6 35,0 28,5 19,4 17,0 18,7 18,1 18,7 24,4 12,9 -0,1 2,8 -0,6 3,6 -0,1 -1,7 4,0 7,2 3,1 3,6 

Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Nota: Categoria de referência - não-migrante rural do estado de São Paulo. 
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Tabela A.13: Brasil: Logit Multinomial - Efeitos marginais – probabilidade do migrante trabalhar no setor formal-público 
segundo a residência rural há cinco anos e por residência urbana na data do Censo – (2000) - % 

Origem\Destino RO AC AM RR PA AP TO MA PI CE RN PB PE AL SE BA MG ES RJ PR SC RS MS MT GO DF 

RO 2,0 3,0 4,7 17,1 6,7 4,8 7,5 4,3 6,0 6,0 8,3 11,0 4,0 2,9 6,4 5,2 3,6 3,1 1,7 2,1 2,0 2,4 5,9 4,6 2,9 3,2 

AC 1,7 2,7 4,4 16,9 6,4 4,5 7,3 4,0 5,8 5,7 8,0 10,8 3,7 2,6 6,1 4,9 3,3 2,8 1,4 1,8 1,8 2,1 5,6 4,4 2,7 3,0 

AM 1,4 2,4 4,1 16,5 6,1 4,2 6,9 3,7 5,4 5,4 7,7 10,4 3,4 2,3 5,8 4,6 3,0 2,5 1,1 1,5 1,4 1,8 5,3 4,0 2,3 2,6 

RR 0,3 1,2 2,9 15,4 4,9 3,1 5,8 2,5 4,3 4,2 6,6 9,3 2,3 1,1 4,7 3,5 1,9 1,4 -0,1 0,4 0,3 0,6 4,2 2,9 1,2 1,5 

PA 0,2 1,2 2,9 15,4 4,9 3,0 5,8 2,5 4,2 4,2 6,5 9,3 2,2 1,1 4,6 3,4 1,8 1,3 -0,1 0,3 0,3 0,6 4,1 2,9 1,1 1,5 

AP 2,9 3,9 5,6 18,1 7,6 5,7 8,5 5,2 7,0 6,9 9,3 12,0 4,9 3,8 7,3 6,1 4,5 4,0 2,6 3,0 3,0 3,3 6,8 5,6 3,9 4,2 

TO 0,6 1,6 3,3 15,8 5,3 3,4 6,1 2,9 4,6 4,6 6,9 9,6 2,6 1,5 5,0 3,8 2,2 1,7 0,3 0,7 0,6 1,0 4,5 3,2 1,5 1,8 

MA -0,1 0,9 2,6 15,1 4,6 2,7 5,4 2,2 3,9 3,9 6,2 8,9 1,9 0,8 4,3 3,1 1,5 1,0 -0,4 0,0 0,0 0,3 3,8 2,5 0,8 1,1 

PI -0,4 0,6 2,3 14,8 4,3 2,4 5,2 1,9 3,7 3,6 5,9 8,7 1,6 0,5 4,0 2,8 1,2 0,7 -0,7 -0,3 -0,3 0,0 3,5 2,3 0,5 0,9 

CE -0,3 0,6 2,3 14,8 4,3 2,5 5,2 1,9 3,7 3,6 6,0 8,7 1,7 0,5 4,1 2,9 1,3 0,7 -0,7 -0,2 -0,3 0,0 3,6 2,3 0,6 0,9 

RN -0,2 0,8 2,5 15,0 4,5 2,6 5,4 2,1 3,9 3,8 6,2 8,9 1,8 0,7 4,2 3,0 1,4 0,9 -0,5 -0,1 -0,1 0,2 3,8 2,5 0,8 1,1 

PB -0,5 0,5 2,2 14,7 4,2 2,3 5,1 1,8 3,6 3,5 5,9 8,6 1,5 0,4 3,9 2,7 1,1 0,6 -0,8 -0,4 -0,4 -0,1 3,5 2,2 0,5 0,8 

PE -0,4 0,6 2,3 14,8 4,3 2,4 5,2 1,9 3,7 3,6 6,0 8,7 1,6 0,5 4,0 2,8 1,2 0,7 -0,7 -0,3 -0,3 0,0 3,6 2,3 0,6 0,9 

AL 0,2 1,1 2,8 15,3 4,8 3,0 5,7 2,4 4,2 4,1 6,5 9,2 2,1 1,0 4,6 3,3 1,8 1,2 -0,2 0,3 0,2 0,5 4,1 2,8 1,1 1,4 

SE -0,2 0,7 2,4 14,9 4,4 2,6 5,3 2,0 3,8 3,7 6,1 8,8 1,8 0,6 4,2 3,0 1,4 0,9 -0,6 -0,1 -0,2 0,1 3,7 2,4 0,7 1,0 

BA -0,2 0,7 2,4 14,9 4,4 2,6 5,3 2,0 3,8 3,7 6,1 8,8 1,8 0,7 4,2 3,0 1,4 0,9 -0,5 -0,1 -0,2 0,2 3,7 2,4 0,7 1,0 

MG 0,4 1,4 3,1 15,6 5,1 3,2 5,9 2,7 4,4 4,4 6,7 9,4 2,4 1,3 4,8 3,6 2,0 1,5 0,1 0,5 0,4 0,8 4,3 3,0 1,3 1,6 

ES 0,1 1,1 2,8 15,3 4,8 2,9 5,6 2,4 4,1 4,1 6,4 9,1 2,1 1,0 4,5 3,3 1,7 1,2 -0,2 0,2 0,2 0,5 4,0 2,7 1,0 1,3 

RJ 0,8 1,7 3,4 15,9 5,4 3,5 6,3 3,0 4,8 4,7 7,1 9,8 2,7 1,6 5,1 3,9 2,3 1,8 0,4 0,8 0,8 1,1 4,7 3,4 1,7 2,0 

PR -0,4 0,6 2,3 14,8 4,3 2,4 5,2 1,9 3,7 3,6 5,9 8,7 1,6 0,5 4,0 2,8 1,2 0,7 -0,7 -0,3 -0,3 0,0 3,5 2,3 0,5 0,9 

SC 0,8 1,8 3,5 16,0 5,5 3,6 6,4 3,1 4,8 4,8 7,1 9,9 2,8 1,7 5,2 4,0 2,4 1,9 0,5 0,9 0,9 1,2 4,7 3,5 1,7 2,1 

RS 1,1 2,0 3,7 16,2 5,7 3,9 6,6 3,3 5,1 5,0 7,4 10,1 3,1 1,9 5,5 4,3 2,7 2,1 0,7 1,2 1,1 1,4 5,0 3,7 2,0 2,3 

MS 0,4 1,4 3,1 15,6 5,1 3,2 5,9 2,7 4,4 4,4 6,7 9,4 2,4 1,3 4,8 3,6 2,0 1,5 0,1 0,5 0,5 0,8 4,3 3,0 1,3 1,6 

MT -0,2 0,8 2,5 15,0 4,5 2,6 5,3 2,1 3,8 3,8 6,1 8,8 1,8 0,7 4,2 3,0 1,4 0,9 -0,5 -0,1 -0,1 0,2 3,7 2,4 0,7 1,0 

GO 0,6 1,5 3,2 15,7 5,2 3,4 6,1 2,8 4,6 4,5 6,9 9,6 2,6 1,5 5,0 3,8 2,2 1,7 0,2 0,7 0,6 0,9 4,5 3,2 1,5 1,8 

DF 1,4 2,3 4,0 16,5 6,0 4,2 6,9 3,6 5,4 5,3 7,7 10,4 3,4 2,3 5,8 4,6 3,0 2,5 1,0 1,5 1,4 1,8 5,3 4,0 2,3 2,6 

Fonte: Calculado pelo autor a partir dos dados do Censo de 2000. 

Nota: Categoria de referência - não-migrante rural do estado de São Paulo. 
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