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RESUMO 
 
 

O principal objetivo dessa dissertação é quantificar a magnitude do fenômeno do 

“Brain Drain” a nível mundial e ampliar o entendimento das características e 

determinantes do fenômeno na economia mundial e brasileira. Primeiramente, o trabalho 

apresenta uma extensa revisão teórica da literatura que representa a base para o 

desenvolvimento da pesquisa. Em seguida, partindo de uma base de dados de migração 

internacional estratificada por nível educacional nos anos 1990 e 2000, analisamos os 

principais aspectos do “Brain Drain”. Através de análise de dados, mostrou-se que a taxa 

mundial média de “Brain Drain” cresceu 7% entre os anos de 1990 e 2000, e que algumas 

economias menos desenvolvidas, como as da África Subsaariana e da América Central, 

apresentam taxas significativamente altas de “Brain Drain”. Outra conclusão derivada da 

análise de regressão realizada é que a diferença de salários, a proximidade geográfica e a 

similaridade cultural são fatores estatisticamente determinantes do fenômeno a nível 

mundial. A análise específica do caso brasileiro revela que a migração de mão-de-obra 

qualificada no Brasil apresenta taxas moderadas e o fenômeno do “Brain Drain” 

apresenta diversos efeitos positivos sobre a economia, como: as remessas, a migração de 

retorno, a ampliação do retorno sobre a educação e o aumento dos investimentos 

estrangeiros. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Palavras-Chave: brain drain, migração, formação do capital humano, políticas de 
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ABSTRACT 
 

 

The main objective of this research is to quantify the magnitude of the “Brain 

Drain” phenomenon worldwide and better understand the “Brain Drain” characteristics 

and determinants in the global and Brazilian economy. First, this work presents a review 

of the theoretical literature that is the base for the entire research. Then, relying on a data 

set on international migration by educational attainment for 1990 and 2000, we analyze 

the key aspects of the brain drain. Through the data analysis, it was revealed that the 

average global “Brain Drain” rate grew in 7% between the years 1990 and 2000 and that 

the current distribution of the “Brain Drain” is such that many poor countries, such as 

sub-Saharan African and Central American countries, presents much higher skilled 

migration rate. Another result from the regression analysis is that the differences in 

salaries, the geographical proximity and the cultural similarity are variables which 

determine the brain drain phenomenon worldwide.  Yet, a specific analysis of Brazilian 

case reveals that the skilled migration in Brazil has a moderate rate and also induces 

positive effects through various channels such as remittances, return migration, 

increasing return to education and higher foreign investments. 
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INTRODUÇÃO 
 
 

A migração internacional é uma das manifestações mais diretas, evidentes e 

expressivas da atual fase do assim chamado processo de globalização. A história mostra 

que o fluxo migratório internacional pode ser uma alternativa à redução da pobreza, 

através do crescimento econômico e do desenvolvimento e progresso tecnológico. O 

movimento de pessoas através das fronteiras dos países, apresenta um enorme impacto 

econômico, social e cultural nos países de origem e de destino. Ao longo dos séculos 

milhões de pessoas migraram visando melhorar seu bem estar. O Banco Mundial estima 

que em 2006, em torno de 180 milhões de pessoas (3% da população mundial) estariam 

vivendo em países diferentes dos quais elas nasceram. Conseqüentemente, trata-se de um 

fenômeno de alcance global, complexo, e altamente significativo. 

 

Durante a primeira fase da globalização moderna, entre os anos de 1870 e 1910, 

cerca de 10% da população mundial foi realocada visando à redução dos índices de 

pobreza. A dimensão da migração internacional, entretanto, foi reduzida pelo 

desenvolvimento dos estados, e de suas políticas migratórias restritivas.  

 

A integração mundial criou um ambiente propício à mobilidade de fatores, dentre 

eles o fator trabalho. O mercado para mão-de-obra de alta qualificação se tornou um 

mercado global. As forças globalizantes fazem com que as economias industriais mais 

dinâmicas admitam, e em alguns casos até recrutem, proporções significantes de 

profissionais qualificados dos países pobres (Newland 2003). Este fenômeno é 

denominado “Brain Drain”. O fenômeno caracteriza-se pela migração de mão-de-obra 

qualificada* dos países em desenvolvimento com destino aos países desenvolvidos.   

 

A migração de mão-de-obra qualificada é motivada por fatores de ordem 

econômica e não-econômica. Os principais fatores são: a diferença de salário real, acesso         

  
*Mão-de-obra com nível de escolaridade mínimo de 13 anos (aqueles que já tiveram acesso ao ensino superior) 
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a novas tecnologias, as condições de pesquisa, o “know how” e o conhecimento 

específico de outras culturas e línguas. Como conseqüência do intercâmbio de práticas e  

experiências, a imigração pode promover ativamente um fluxo efetivo de conhecimento e 

informação.  

 

Até recentemente, os modelos de teoria econômica com ênfase no “Brain Drain” 

enfatizavam as perdas deste fenômeno para o país de origem (impacto negativo sobre o 

crescimento da renda per capita). Estudos mais recentes, entretanto, destacam o efeito 

positivo da migração de trabalhadores qualificados sobre a formação do capital humano e 

sobre o crescimento econômico do país de origem e consideram que os modelos 

anteriores negligenciavam o efeito da possibilidade de migração sobre os incentivos dos 

agentes. Denominado na literatura internacional como “Beneficial Brain Drain” (fuga de 

cérebros benéfica), a hipótese baseia-se no fato do retorno sobre a educação ser superior 

nos países desenvolvidos, e, conseqüentemente, a possibilidade de migração aumenta o 

retorno esperado no país de origem e amplia o estímulo de investimento em educação, 

com conseqüente ampliação do estoque de capital humano do país de origem.   

 

A migração de trabalho qualificado pode gerar outros benefícios para os países de 

origem. Além do objetivo inicial de escapar da pobreza, a migração internacional também 

apresenta impactos significativos quando a migração caracteriza-se como temporária, 

uma vez que o conhecimento adquirido pelo imigrante pode gerar valor no país através de 

inovação e melhores práticas incorporadas. Some-se a isto a rede de relacionamento 

desenvolvida entre os países, podendo levar a uma ampliação do comércio e dos 

investimentos.  

 

A escassez de investigações acadêmicas abordando o tema sugere uma 

oportunidade para a realização deste estudo, principalmente a partir da ótica do Brasil. 

Destacamos o fato de que apesar da migração humana ser uma das formas mais óbvias de 

globalização, não existe uma consistente tradição de pesquisa deste fenômeno sob a 

perspectiva da disciplina de Economia Internacional. 
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As teorias econômicas destacam a extrema relevância do capital humano para o 

crescimento econômico. Um aumento do investimento em educação aumenta o capital 

humano por trabalhador, que leva a um aumento do produto por trabalhador (Blanchard 

2007). Particularmente importante são as novas tecnologias, a sua disseminação através 

da educação e as externalidades relacionadas. (Romer, 1989; Lucas 1988; Barro 1991; 

Mankiw, Romer e Weil 1992). A transferência de tecnologias baseadas em conhecimento 

é fundamental para a ampliação da demanda por trabalho altamente qualificado nos 

países em desenvolvimento (Berman e Machin 2000). 

 

Em particular, a teoria de crescimento mostra que o capital humano é um fator 

fundamental da inovação e da adoção de tecnologia. Por afetar a taxa de inovação 

tecnológica, o capital humano afeta a crescimento de longo prazo. O capital humano 

mostra-se essencial para a sustentabilidade do crescimento da economia brasileira. 

 

Os principais impactos econômicos e científicos sobre a evasão do capital 

humano brasileiro são: redução do estoque de capital humano na economia construído 

através de investimentos governamentais, que são escassos, o que conseqüentemente 

reduz a produção científica, além da perda no pagamento de impostos referentes aos 

cidadãos migrantes. Um país que não consegue reter o capital humano de alta 

qualificação terá como conseqüência dificuldades para garantir o crescimento econômico, 

através da tecnologia e da inovação.  

 

O fenômeno da evasão de trabalho qualificado no Brasil é evidenciado pelo 

percentual de imigrantes de alta qualificação originários do país, que segundo dados da 

OCDE em 2005 representaram 31,7% dos imigrantes brasileiros com destino aos países 

do grupo. 

 

O fenômeno do “Brain Drain” é extremamente relevante para a economia 

brasileira e precisamos, portanto, entendê-lo e caracterizá-lo de forma ampla. Configura-

se como grande oportunidade para o Brasil criar uma sistemática de exportação e 

importação de cérebros para absorver conhecimento e agregar valor à economia. 
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Dada a relevância do fenômeno para o Brasil, este trabalho pretende analisar a 

mobilidade internacional do fator trabalho, caracterizando a migração internacional de 

trabalho qualificado dos países em desenvolvimento para os países desenvolvidos em 

período recente (a partir de 1990) e conhecer melhor os impactos da emigração de 

trabalho qualificado brasileiro; 

 

A fim de atingir esse objetivo, o trabalho realiza uma revisão extensiva da 

literatura, verificar aspectos históricos, escala, composição e direção da migração 

internacional de mão-de-obra qualificada dos países em desenvolvimento para os países 

desenvolvidos em período recente (nos anos de 1990 e 2000), assim como analisa as 

variáveis determinantes do “Brain Drain”. 
 

Na tentativa de desenvolver melhor esses aspectos, esse trabalho foi desenvolvido 

em quatro capítulos, sendo o primeiro a presente introdução. 

 

O segundo capítulo apresenta os aspectos teóricos que descrevem a mobilidade 

internacional do fator trabalho. Além disso, enfoca os aspectos teóricos correlatos da 

migração e do fenômeno do “Brain Drain” e a base teórica a ser utilizada nos capítulos 

empíricos subseqüentes: a Teoria do Capital Humano. 

 

O capítulo três aborda a evolução do fenômeno do “Brain Drain” a nível 

internacional nos anos de 1990 e 2000, assim como, analisa a escala, composição e 

direção da migração internacional de mão-de-obra qualificada dos países em 

desenvolvimento para os países desenvolvidos. No capítulo também são apresentadas 

regressões a fim de conhecer melhor os determinantes do fenômeno do “Brain Drain”. 

Destacamos também, ao longo do capítulo, o caso específico da América Latina e do 

Caribe. 

 

No capítulo quatro, o foco é direcionado para o caso brasileiro e para a 

verificação dos determinantes da migração internacional de trabalho qualificado com 
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origem no Brasil, considerando as diferenças salariais, os aspectos culturais os programas 

de bolsas de estudo de ensino superior, entre outras variáveis, como determinantes na 

decisão de migração. Analisamos também a quantificação das remessas de migrantes 

enviadas ao país e sua representatividade em relação ao PIB. 

 

Nas considerações finais destacamos os principais pontos avaliados na regressão 

estimada para a taxa de “Brain Drain” mundial e brasileira e recomendamos um 

detalhamento dos impactos do intercâmbio de tecnologia com países desenvolvidos sobre 

a inovação tecnológica no Brasil. 
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CAPÍTULO 2  
Mobilidade internacional do fator trabalho qualificado: aspectos teóricos 
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INTRODUÇÃO  
 

O objetivo desse capítulo é fazer uma revisão bibliográfica a respeito do tema, no 

intuito de conhecer melhor esse assunto relativamente recente: a mobilidade internacional 

do trabalho qualificado com origem nos países em desenvolvimento.  

 
Os modelos teóricos que explicam a mobilidade internacional do fator trabalho 

apresentam visões complementares em relação ao tema. Procuramos considerar visões 

abrangentes relacionadas ao tema, através de uma perspectiva que considerasse uma 

evolução das principais teorias. Os estudos recentes contemplam premissas mais 

específicas alinhadas aos objetivos deste trabalho: a migração de trabalho qualificado e 

seus impactos no país de origem.  

 
A economia do conhecimento é a base para o desenvolvimento das sociedades 

modernas. A acumulação de “riqueza” concentra-se agora em uma variável intangível: a 

qualificação da mão-de-obra. O fluxo da mão-de-obra de alta qualificação é um tema 

muito discutido no cenário internacional, uma vez que esta mobilidade apresenta 

conseqüências abrangentes nas economias dos países de origem e de destino. 

 

O capítulo apresenta uma retrospectiva das teorias que servirão como base no 

desenvolvimento do tema. A delimitação desse capítulo dar-se-á da seguinte forma: 

 
1. Teorias de Migração 

2. Mobilidade Internacional de Fatores 

3. Migração e Eficiência Econômica 

4. Perdas e ganhos resultantes da migração 

5. A Economia da migração  

6. Capital Humano e conhecimento como base para o desenvolvimento econômico 

7. O fenômeno do “Brain Drain” 

8. O “Brain Drain” nos países em desenvolvimento 

9. Beneficial “Brain Drain” - Migração temporária - O “Brain Drain” como parte da 

estratégia do ciclo de vida do trabalho   

10. Aspectos Contemporâneos do “Brain Drain” e o Fenômeno No Brasil 
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11. Abordagem Teórica a ser utilizada 

 
 

2.1 - TEORIAS DE MIGRAÇÃO 
 

Um dos primeiros autores a formalizar uma teoria para explicar e caracterizar os 

movimentos migratórios foi Ravenstein (1885). Em seu estudo sobre as migrações 

internas na Grã-Bretanha o autor enumera um série de “leis empíricas da migração” para 

generalizar o processo de deslocamento populacional, levando em conta variáveis como 

distância, tecnologia, sexo, condição econômica e outras. 

 

De acordo com a “lei da distância”, por exemplo, a maioria dos migrantes, 

sobretudo as mulheres, tenderiam a realizar movimentos de curta distância, enquanto os 

movimentos de longa distância, representados em sua maioria por homens, se dariam 

apenas para as grandes cidades. Argumenta-se que grandes distância estariam associadas 

com custos maiores, tanto de ordem material como pela busca de informação (o que 

aumenta a incerteza em relação ao local de origem), quanto de ordem psíquica e de 

adaptação (novo habitat, novo emprego, etc.). 

 
A migração por etapas seria uma alternativa de se reduzir os custos associados às 

viagens de trechos mais longos. Para Ravenstein, antes de alcançarem as grandes cidades, 

as pessoas, normalmente originadas de áreas rurais, passavam por cidades de pequeno e 

médio porte, caraterizando assim a chamada migração por estágios ou em cadeia. 

Ravenstein também coloca que com o desenvolvimento de novas tecnologias, e 

consequentemente de novas formas de transporte, o deslocamento entre as regiões foi 

facilitado, aumentando assim o número de migrantes e possibilitando em alguns casos o 

“salto” de um ou outro estágio de migração, representado pela passagem nas pequenas e 

médias cidades.  

 

Além disso, o autor também reflete sobre a existência de “correntes e 

contracorrentes” migratórias. Segundo ele, os fluxos migratórios seriam caracterizados 

pela existência de movimentos populacionais de ida e vinda, ou seja, para todo o grupo 
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de migrantes que se deslocasse em determinada direção (corrente) deveria existir um 

movimento na direção contrária e de menor intensidade (contracorrente), que poderia ser 

representado pelo grupo dos chamados migrantes de retorno. 

 

Apesar de apontar a melhoria nos transportes, a distância, o sexo e outros fatores 

como determinantes para o processo migratório, estes últimos funcionavam apenas como 

catalisadores, pois Ravenstein reconhecia o motivo econômico como a principal causa 

desencadeadora dos fluxos migratórios. 

 

Tendo-se em vista o contexto da revolução industrial no qual Ravenstein elaborou 

suas “leis”, é possível dizer que a simples possibilidade de se conseguir melhores salários 

nas regiões urbano-indústriais já bastaria para motivar a migração. Além disso, se por um 

lado as “leis de migração” se aplicam razoavelmente bem aos movimentos de numerosos 

países em processo de industrialização, por outro lado também é possível se pensar na 

motivação econômica como uma causadora do fluxo inverso. 

 

A literatura costuma levantar duas abordagens para explicar os movimentos 

migratórios: uma delas baseia-se em modelos neoclássicos de escolha individual; e a 

outra utiliza uma abordagem chamada de histórico-estrutural. Na primeira, a decisão de 

migrar ou não é concebida sob um ponto de vista micro, principalmente através da 

análise e da ponderação dos custos e benefícios esperados pelo indivíduo racional nos 

locais de origem e destino. 

 

Na segunda, o processo migratório é visto como uma decorrência da conjuntura 

econômica, social e política vigente. Para esta vertente de autores, os movimentos 

migratórios são determinados dentro de uma esfera histórico-estrutural ampla, capaz de 

suplantar os interesses individuais dentro do processo de decisão. Em outras palavras, 

considerar o contexto econômico e social no qual estão inseridos os migrantes potenciais 

é mais importante para se analisar as causas do deslocamento populacional do que a 

simples análise de custos e benefícios, sugerida pela abordagem micro. Por fim, uma 
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terceira abordagem tenta agregar as teorias neoclássica (micro) e histórico estrutural 

(macro) sob uma perspectiva domiciliar (ou familiar).  

 

Os modelos neoclássicos de decisão sobre migração, em sua maioria, levam em 

conta uma estrutura de custos e benefícios que são contabilizados sob o ponto de vista do 

indivíduo e, em alguns casos, sob o ponto de vista da família. Em um contexto micro, os 

investimentos em educação, treinamento e migração, normalmente são vistos como 

investimentos em capital humano, e visam sobretudo a ascensão social e a melhoria das 

condições de vida. 

 

O modelo de custo/benefício descrito por Massey (1990) baseia-se numa equação 

de  retorno temporal esperado do ponto de vista individual, onde são levados em conta os 

custos decorrentes da migração e os ganhos esperados na região de origem e de destino, 

ambos ponderados pela renda esperada e pela probabilidade de ser empregado em cada 

uma das regiões envolvidas no processo de decisão. Sempre que o retorno esperado for 

positivo, o indivíduo irá optar pela migração, já que os benefícios esperados no local de 

destino seriam maiores do que na região de origem. 

 

Sob a ótica do indivíduo, tanto os custos quanto os benefícios assumem um alto 

grau de subjetividade, ou seja, o peso dado aos custos e benefícios irá depender quase que 

exclusivamente da racionalidade do agente. Os custos podem ser representados pelas 

amenidades do local de destino, pelo preço do transporte, pelas perdas psíquicas 

resultantes do afastamento dos familiares ou amigos, pelo custo de oportunidade 

envolvido no processo de mudança, pelo aumento do custo de vida, etc. Por outro lado, 

os benefícios podem ser na forma de incremento na satisfação pessoal no trabalho, 

aumento nos ganhos futuros, ganho em atividades não relacionadas ao mercado, melhoria 

da qualidade de vida e outros. 

 

Outro modelo semelhante de custos e benefícios é sugerido por Mincer (1978). A 

principal diferença do modelo de Mincer para o anterior consiste na distinção feita pelo 

autor entre as decisões individuais e familiares. Em seu modelo, Mincer diferencia os 
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ganhos familiares dos ganhos pessoais, e argumenta que as famílias tendem a apresentar 

menor mobilidade do que os indivíduos, já que a decisão de migrar passa a depender de 

um número maior de pessoas. Passa-se portanto de uma decisão independente para uma 

interdependente. 

 

Tomando como referência um casal, por exemplo, pode-se argumentar que a 

decisão de migrar irá depender do resultado líquido originado da diferença entre o ganho 

do chefe (Gij1) e o ganho do cônjuge (Gij2). Crianças e demais agregados atuariam 

apenas de forma indireta no processo decisório. Mincer também levanta a possibilidade 

de poder haver um impasse na decisão de migrar caso os ganhos esperados pelos 

membros do domicílio não possuam o mesmo sinal. A tabela abaixo sintetiza esta 

discussão: 

 

Tabela 1: Resumo sobre a decisão de migrar a partir da decisão tomada por dois 

indivíduos 

Valor de 
Gij1 + Gij2 

Valor 
de Gij1 

Valor de 
Gij2 

Migração Chefe de domicílio Cônjuge 

>0 >0 >0 ocorre Migrante Migrante 
>0 >0 <0 ocorre Migrante Migrante Ligado 
>0 <0 >0 ocorre Migrante Ligado Migrante 
<0 >0 <0 Não ocorre Não - Migrante 

Ligado 
Não – Migrante 

<0 <0 >0 Não ocorre Não - Migrante Não - Migrante Ligado

<0 <0 <0 Não ocorre Não - Migrante Não – Migrante 
Fonte: Mincer (1978).  In: Golgher (2001) 
 
 

Sendo Gij1 + Gij2 o ganho líquido da migração, pela tabela acima se observa que 

podem haver quatro situações onde o impasse pode ocorrer: na segunda e terceira linhas 

ocorrerá a migração, mas um dos indivíduos terá o seu ganho esperado negativo, o que o 

qualifica como um migrante ligado (tied mover). O migrante ligado migra apenas porque 

o ganho total do casal supera a sua perda individual. Na quarta e quinta linhas, a 

migração não ocorre porque o ganho total do casal é negativo, apesar de para um dos 
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indivíduos ela ser vantajosa. Nesse caso, o indivíduo que esperaria ganhos positivos da 

migração é qualificado como não migrante ligado (tied stayer). A partir deste modelo, 

Mincer (1978) explica porque solteiros são mais propensos a migrar do que casados, e 

porque a instabilidade do casamento pode estar relacionada com o poder de barganha 

intra-domiciliar.  

 

Por fim, numa tentativa de formalizar a questão sobre o tipo de região que atrairia 

pessoas mais qualificadas e aquelas que atrairiam indivíduos com baixa escolaridade, 

conclui-se que áreas onde a taxa de retorno por capital humano é superior tendem a atrair 

pessoas com escolaridade mais elevada, enquanto áreas com taxas de retorno menores 

atrairiam pessoas de baixa qualificação. 

 

De acordo com a abordagem histórico-estrutural proposta em modelos macro, a 

migração seria uma decorrência da desigualdade econômica entre as regiões. Segundo 

estes modelos, as áreas mais prósperas tenderiam a atrair os migrantes das regiões onde 

houvesse recessão econômica. Em outras palavras, a migração seria causada pelo 

diferencial de oferta e demanda existente no mercado de trabalho. 

 

A teoria clássica de equilíbrio do mercado de trabalho coloca que regiões com 

escassez de mão-de-obra tenderiam a oferecer salários mais elevados, e, portanto, 

atrairiam migrantes. Por outro lado, as áreas com excesso de mão-de-obra tenderiam a 

pagar salários mais baixos, graças a existência de um “exército industrial de reserva”. O 

equilíbrio salarial se daria na medida em que a migração fosse equalizando o contingente 

populacional ao número de vagas disponíveis no mercado de trabalho.  

 

A migração atuaria como uma maneira de aumentar os salários nas áreas que 

estivessem perdendo indivíduos, e de diminuí-los nas que estivessem recebendo. Dessa 

forma, o processo migratório ocorreria até que os diferenciais salariais se tornassem nulos 

ou insignificantes. 
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Um dos primeiros modelos clássicos de migração foi proposto por Lewis (1954). 

O autor considera dois setores em seu modelo: um capitalista e outro de subsistência. No 

primeiro estariam incluídos os setores mais industrializados e urbanos da sociedade, e no 

segundo estariam o meio rural e as atividades agrárias. De acordo com os pressupostos do 

modelo, o setor agrícola possuiria excesso de mão-de-obra e pagaria um salário de 

subsistência igual a produtividade marginal do trabalho rural, enquanto o capitalista 

pagaria um salário fixo maior do que o salário agrícola para atrair a oferta ilimitada de 

mão-de-obra. 

 

Sob o ponto de vista histórico-estrutural, vários autores dão um outro tipo de 

tratamento aos processos migratórios. Para Singer (1973), por exemplo, as migrações 

seriam processos historicamente condicionados por características estruturais da 

industrialização e globalização. As mudanças demográficas, sociais e históricas, 

representadas sobretudo pelo crescimento populacional (decorrente da alta fecundidade), 

pela modernização e pela alteração das relações de produção seriam as principais 

responsáveis pela determinação da dinâmica migratória. Segundo o autor, haveriam dois 

tipos de fatores de expulsão (push) atuando sobre a região de origem: os de mudança e os 

de estagnação.  

 

Singer (1973) também avalia a migração como um fenômeno estrutural e 

relacionado com a classe social (ou grupo) do migrante. Por ser um processo social, cuja 

unidade atuante não é o indivíduo mas o grupo, a hipótese básica levantada por Singer é 

que “(…) o fluxo determina os movimentos unitários e estes só podem ser 

compreendidos no quadro mais geral daquele.” Em outras palavras, principalmente por 

razões de cunho econômico, num primeiro momento determinadas classes seriam postas 

em movimento e, somente em um segundo momento, haveria uma seletividade dentro 

destes mesmos grupos. 

 

Todas as teorias são bastante úteis em estudos migratórios e agregam várias 

concepções distintas sobre as razões que levam indivíduos e grupos sociais a migrarem. 

Entretanto, os pressupostos adotados por estes modelos nem sempre são tão plausíveis. 
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 Em primeiro lugar, os migrantes não respondem mecanicamente a diferenciais de 

renda ou emprego; em segundo lugar, os indivíduos são heterogêneos quanto às suas 

preferências e motivações, agem em contextos diferenciados e nem sempre são capazes 

de elaborar e maximizar de forma ótima sua função de retorno esperado para medirem o 

benefício da migração.  

 

Além destes, há uma série de outros pressupostos que enfraquecem as teorias 

micro e macro abordadas até aqui. Apenas para exemplificar, é possível citar: ausência de 

assimetria de informação, comportamentos racionais, mercados perfeitos, quantificação 

monetária de amenidades, ausência ou contabilização do risco de migrar, e outros. Para 

vencer algumas destas limitações, alguns autores propõem a adoção do domicílio como 

unidade de análise numa tentativa de se integrar às abordagens individuais e histórico-

estruturais. 

 

Um ponto essencial da abordagem domiciliar é que as decisões a respeito da 

migração não são tomadas por atores individuais, mas por grupos de pessoas – 

normalmente famílias ou domicílios – que agem coletivamente para maximizar a renda 

esperada, minimizar os riscos e superar dificuldades associadas às imperfeições do 

mercado. Tal como colocado por Wood (1994), entre as possíveis estratégias adotadas 

pela unidade domiciliar como resposta aos choques econômicos pode-se destacar, como 

componente central, a mobilidade geográfica de um ou de todos os membros do 

domicílio. A distribuição dos membros do domicílio em atividades produtivas distintas 

pode ser uma boa estratégia para se diversificar o risco quando os ganhos em várias 

localidades não são correlacionados entre si.  

 

O modelo de Mincer (1978) também é aplicável para se estudar a decisão familiar 

de migração. A vantagem deste modelo é que ele pode ser utilizado tanto para um quanto 

para vários membros do domicílio, já que ele se baseia unicamente nos custos e 

benefícios esperados advindos da soma dos ganhos individuais de cada um dos membros 

do domicílio. Na verdade, este modelo pode ser visto como uma extensão do modelo 
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micro individual. A diferença básica consiste em adotar as famílias como o padrão de 

referência micro ao invés do indivíduo. 

 

2.2 -  MOBILIDADE INTERNACIONAL DE FATORES 

 

2.2.1 – Modelos simplificados de mobilidade de fatores 

 

Uma das principais implicações da teoria econômica no modelo de Heckscher-

Ohlin é que o fluxo de produtos e o fluxo de fatores são substitutos. O livre comércio 

elimina o movimento dos fatores de produção através das fronteiras, sendo uma autarquia 

que necessitaria de movimento de fatores. Estas proposições originam-se do fato de que 

as vantagens comparativas derivam das diferenças relativas na dotação de fatores. A livre 

movimentação de fatores elimina estas diferenças, e logo, elimina o comércio. Por outro 

lado, o livre comércio elimina o incentivo à mobilidade de fatores na medida em que leva 

a uma equalização do preço dos fatores (exemplo: elimina a diferença entre os salários 

nos países).  

 

Os crescimentos simultâneos dos fluxos de comércio e de capital, entretanto, se 

mostram complementares na prática. Esta afirmação parece contradizer a argumentação 

do modelo de Heckscher-Ohlin que, de acordo com sua formulação original, define a 

vantagem comparativa em termos de diferenças relativas de capital e trabalho – os dois 

fatores básicos de produção. A partir desta constatação, há uma reformulação do conceito 

de vantagens comparativas. Com livre movimentação de capital, a vantagem comparativa 

não pode ser originária das diferenças de capital e trabalho – estas diferenças deixam de 

existir. Então, define-se uma nova fonte de vantagem comparativa que é dotação de mão-

de-obra qualificada e não-qualificada. Um típico país industrializado é relativamente 

abundante em mão-de-obra qualificada e, conseqüentemente, apresenta vantagem 

comparativa na produção de bens intensivos em tecnologia; um típico país em 

desenvolvimento é relativamente abundante em mão-de-obra não qualificada e, 

conseqüentemente, apresenta vantagem comparativa na produção de bens intensivos em 
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trabalho não-qualificado. O comércio entre estas duas nações envolve a troca de bens 

intensivos em tecnologia por bens intensivos em trabalho.  

 

Com base na lógica descrita, o crescimento no comércio reduz a demanda por 

mão-de-obra qualificada nos países em desenvolvimento e aumenta a demanda por mão-

de-obra qualificada nos países industrializados. Este fenômeno leva a uma ampliação da 

diferença de salários dos trabalhadores qualificados entre os países em desenvolvimento e 

os países industrializados: os salários aumentam nos países industrializados (devido ao 

aumento da demanda) e é reduzido nos países em desenvolvimento (por causa da redução 

na demanda). No caso dos trabalhadores não qualificados, todavia, o crescimento do 

comércio aumenta a demanda por trabalho não qualificado nos países em 

desenvolvimento e reduz a mesma demanda nos países industrializados. Como 

conseqüência, há uma redução da diferença entre os trabalhadores não qualificados entre 

os países. O aumento do comércio encoraja a migração de trabalho qualificado e 

desencoraja a migração de trabalho não qualificado. Em um mundo sem restrições à 

mobilidade de fator trabalho, um aumento do comércio amplia o “Brain Drain” dos países 

em desenvolvimento para os países desenvolvidos, mas tem efeitos incertos na migração 

em termos mais amplos ( não é definido se há outros fatores determinantes da migração 

de trabalho não qualificado). 

 

A mobilidade do fator trabalho não tem efeito inverso sobre o comércio uma vez 

que há uma diferença básica entre o fluxo de capital e de trabalho. Enquanto o fluxo de 

capital é originário dos países abundantes em capital com destino aos países com 

escassez de capital, o fluxo de trabalho acontece dos países com escassez de trabalho 

qualificado para os países abundantes neste fator. A mobilidade de trabalho leva, 

teoricamente, a um fortalecimento das vantagens comparativas inicias que dão origem ao 

comércio.  Países abundantes em trabalho qualificado e não qualificado se tornam ainda 

mais abundantes nestes fatores. Aparentemente o comércio e a mobilidade de fator 

trabalho atuam de forma adicional uma à outra, são substitutos. 
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As implicações da teoria do comércio alteram a perspectiva do “Brain Drain”. A 

literatura existente foca basicamente nos custos de curto prazo decorrentes do “Brain 

Drain” nos países de origem. Estes custos são, sem dúvida, substanciais. Educação de 

nível superior é pesadamente subsidiada nos países em desenvolvimento e os imigrantes 

de alta qualificação reduzem o estoque de capital humano construído através de 

investimentos governamentais. Os imigrantes qualificados também apresentam uma 

menor propensão a remeter divisas para o país de origem pelo simples fato que, na 

maioria das vezes suas famílias não necessitam de remessas periódicas. Por outro lado, 

como o “Brain Drain” pode também ser considerado através de modelos compensatórios. 

O ponto negativo é que o comércio parece reforçar o “Brain Drain” na medida em que as 

trocas entre os países industrializados e os países em desenvolvimento derivam das 

vantagens comparativas entre os países em termos de trabalho qualificado e não-

qualificado. A ampliação do comércio associada a uma imigração sem barreiras poderia 

levar a uma insuficiência de mão-de-obra qualificada nos países em desenvolvimento.       

 

Este cenário precisa ser avaliado com cautela porque de acordo com a nova teoria 

do crescimento, a não acumulação de mão-de-obra qualificada pode ter um efeito adverso 

no crescimento de longo prazo nos países em desenvolvimento. Isto tornaria o processo 

de especialização em bens de maior valor agregado um cenário mais complexo de 

alcançar. 

 

A relação entre o fluxo de produtos e o fluxo de fatores se torna um pouco 

diferente quando consideramos que outros fatores sem mobilidade (por exemplo: a terra) 

são necessários para produzir um bem comercializável. No modelo de fatores específicos, 

a base para o comércio é também definida com base nas diferenças relativas na dotação 

de fatores, porém um país (país 1) apresenta abundância em um fator específico (que 

necessita ser combinado com fatores não específicos, como capital e trabalho, para 

produzir). O outro país (país 2) apresenta abundância dos fatores não-específicos. O 

comércio entre estes dois países irá originar um fluxo de fatores não específicos do país 2 

para o país 1; o fluxo de fatores e de comércio são complementares. Intuitivamente as 

razões são fáceis de compreender. O crescimento do comércio irá demandar que os países 
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ampliem a sua produção nos bens em que apresentam vantagem comparativa. Isto irá 

aumentar a necessidade de fatores não-específicos no país 1 e esta demanda pode ser 

suprida através do fluxo do país 2. Os incentivos necessários para a consolidação do 

fluxo são que o preço relativo dos fatores não específicos são mais altos no país 1 (onde 

são escassos) do que no país 2 (onde são abundantes). 

 

Estes modelos são úteis para analisar o comércio e a mobilidade de fatores 

durante períodos não recentes da globalização quando a economia era baseada na 

agricultura e em produtos minerais. Estes modelos, todavia, são inadequados para estudar 

a mobilidade nos dias atuais. A principal tendência do período recente da globalização é a 

expansão do comércio de bens manufaturados entre os países desenvolvidos e os países 

em desenvolvimento e a produção manufatureira não depende de fatores específicos. Há 

também evidências empíricas que apóiam a idéia de que a base do comércio de 

manufaturados entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento são as 

diferenças de trabalho qualificado e não-qualificado existente entre os países.  

 

Existe uma variedade de outros modelos que destacam a complementaridade entre 

o fluxo de produtos e de fatores. Nestes modelos, o comércio deriva não das diferenças 

nas dotações de fatores, mas nas diferenças de tecnologia, de estrutura de mercado, ou 

pela existência de retornos crescentes de escala na produção de bens comercializáveis. 

Entretanto, uma vez que esses modelos não assumem as diferenças na dotação de fatores 

e, portanto, são mais apropriados para analisar a migração de trabalho qualificado entre 

países de níveis similares de desenvolvimento (por exemplo: entre países da União 

Européia) do que na análise de migração entre países em desenvolvimento e países 

desenvolvidos. 

 

2.2.2.– Mobilidade internacional do trabalho 

 

Para Krugman e Obstfeld (2005), a essência dos princípios do movimento 

internacional de fatores não difere daqueles subjacentes ao comércio internacional de 
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bens, há, porém, uma diferença crítica que está relacionada às restrições ao fluxo de 

trabalho. 

 

Suponha um mundo formado por países isolados. Ao flexibilizarmos a economia 

destes países, podemos analisar os impactos desta abertura sobre as economias dos países 

local e estrangeiro. 

 

Krugman e Obstfeld (2005) discorrem sobre um modelo simplificado em que dois 

países produzem apenas um bem e apresenta dois fatores de produção: terra e trabalho. A 

única forma dessas economias se integrarem é pelo movimento de terra ou de trabalho. A 

terra, quase por definição, não pode se mover. Dado que terra e trabalho são os únicos 

recursos escassos, o produto de cada país dependerá, permanecendo tudo o mais 

constante, da quantidade disponível desses fatores. A relação entre as ofertas de fatores 

de um lado e o produto da economia de outro (a função de produção da economia) é 

representada por Q(S,L), sendo S e L as quantidades físicas de terra e trabalho, 

respectivamente. 

 

Supõe-se que o produto marginal do trabalho caia conforme aumentar a razão 

entre terra e trabalho, e que o salário real recebido por unidade de trabalho é igual ao 

produto marginal do trabalho (considerando uma economia de concorrência perfeita). 

Considera-se, ainda que os países possuam a mesma tecnologia, mas razões terra-trabalho 

totais diferentes. Se o país local é abundante em trabalho, os trabalhadores receberão 

menos que no país estrangeiro e terão um incentivo para que os fatores de produção se 

movam. 

 

Considerando o Movimento internacional do trabalho Krugman e Obstfeld (2005) 

analisam os impactos da flexibilização da mobilidade dos trabalhadores. O fluxo dos 

trabalhadores locais incentivados à migrar para o país estrangeiro, reduzem a oferta de 

trabalho no país local e ampliam os salários reais e esse processo continuará até que o 

produto marginal seja o mesmo nos dois países.  
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A Figura 01 ilustra as causas e efeitos da mobilidade internacional do trabalho. As 

principais conseqüências decorrentes da mobilidade de fatores entre os países são: 

1. A mobilidade apresenta como conseqüência uma equivalência entre os salários 

reais entre os países; 

2. A mobilidade amplia o produto marginal como um todo. Este aumento é 

decorrente da ampliação da produtividade marginal do trabalho.  

3. De forma similar ao comércio internacional, a mobilidade de trabalho amplia o 

produto total, porém, beneficia alguns grupos e prejudicam outros. 

 
Figura 1 - Causas e efeitos da mobilidade internacional do trabalho 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Krugman e Obstfeld (2005) 
 
 

Krugman e Obstfeld (2005) afirmam ainda que o movimento de fatores é 

influenciado por diferenças em termos de recursos entre os países. Neste cenário, o 

comércio internacional oferece uma alternativa à mobilidade de fatores. O país local 

pode, de modo indireto exportar trabalho e importar terra através de sua pauta de 

exportações/ importações. É possível, em princípio, que tal comércio leve a uma 

equalização do preço dos fatores sem a necessidade da mobilidade dos mesmos. Na 
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prática, embora o comércio internacional de fato substitua o movimento internacional de 

fatores, ele não é substituto perfeito na medida em que os países são diferentes em termos 

de tecnologia e de recursos e existem barreiras ao comércio. 

 

Ao entrarmos na esfera da motivação do fluxo migratório, Salvatore considera 

que a migração internacional de mão-de-obra pode ocorrer por razões econômicas e não-

econômicas. Quando a decisão de migrar é econômica, ela pode ser avaliada em termos 

de custos e benefícios como qualquer outro investimento em capital humano e físico. A 

migração internacional reduz a produção total e aumenta os salários reais da nação de 

origem, ao passo que eleva a produção total e reduz os salários reais da nação de destino. 

Essas mudanças são acompanhadas de um aumento líquido da produção mundial. A 

migração de pessoal altamente qualificado e treinado confere benefícios especiais à nação 

de destino e acarreta custos de reposição e irreversíveis (sunk costs) à nação de origem.  

 

2.3 - MIGRAÇÃO E EFICIÊNCIA ECONÔMICA 

 

O estudo da migração tem base nas teorias econômicas de trabalho uma vez que a 

análise do fluxo de trabalho (considerando os fluxos internos e internacionais) é um 

elemento central na discussão do equilíbrio no mercado de trabalho. Os trabalhadores 

respondem às diferenças econômicas entre as regiões através da migração. Esta 

mobilidade amplia a eficiência do mercado de trabalho.  

Suponha que existam dois mercados de trabalho regionais em um país específico, o Norte 

e o Sul, e esses dois mercados empregam trabalhadores com habilidades semelhantes. 

Suponha também que o salário inicial do Norte é maior que o do Sul. 

 

Considerando condições específicas, a diferença de salários entre as duas regiões 

não irá permanecer uma vez que a economia irá buscar o equilíbrio no mercado nacional. 

A diferença de salários faz com que habitantes do Sul migrem para o Norte, onde eles 

obtêm um salário, e conseqüentemente, um nível de utilidade mais alto. O fluxo de 

trabalhadores do Sul em direção ao Norte aumenta os salários do Sul e reduz os salários 
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do Norte. Considerando que não existem restrições a circulação dos trabalhadores entre 

as regiões, o país tenderá a equalizar os salários e alcançar um salário único.  

 

O salário único decorrente do equilíbrio competitivo apresenta importantes 

implicações para a eficiência econômica. A teoria da demanda de trabalho revela que os 

salários são proporcionais ao valor da produção marginal em um mercado competitivo. 

Quando os trabalhadores migram para as regiões que apresentam as melhores 

oportunidades, as diferenças regionais de salário são eliminadas. Como conseqüência, 

trabalhadores com as mesmas habilidades e qualificações apresentam o mesmo valor de 

produto marginal em todos os mercados. A alocação dos trabalhadores nas firmas que 

equaliza o valor marginal do produto em todos os mercados é uma alocação eficiente 

porque maximiza o produto nacional.  

 

Para entender porque o equilíbrio competitivo é eficiente, suponha que um ditador 

assuma a economia e tenha o poder de alocar trabalhadores entre as regiões. Através das 

decisões de alocação, o ditador apresenta o seguinte objetivo: maximizar o produto 

nacional. Inicialmente, o ditador percebe que os salários do Norte excedem os salários do 

Sul. Esta diferença nos salários implica que o valor do produto marginal do trabalho na 

região Norte é superior à região Sul.  

 

O ditador analisa o caso de um trabalhador específico. Onde este trabalhador deve 

ser alocado?  Com base na premissa da maximização do produto nacional, o trabalhador 

será enviado para a região onde ele é mais produtivo, ou seja, o Norte. De fato, o ditador 

continuará alocando trabalhadores na região Norte enquanto o valor do produto marginal 

do trabalho for maior na região Norte do que na região Sul. Com a migração de trabalhos 

do Sul para o Norte, o produto marginal do trabalho será reduzido na região, e o valor dos 

trabalhadores do Norte cai. Ao final, o ditador irá maximizar o produto nacional somente 

quando o produto marginal do trabalho seja equalizado em todos os mercados.  

 

Em resumo, migração e eficiência econômica está diretamente associada à 

economia competitiva. Através da mão invisível de Adan Smith, os trabalhadores que 
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buscam individualmente as melhores oportunidades levam, conjuntamente, a uma 

alocação eficiente de recursos e à maximização do produto.  
 

2.4 - PERDAS E GANHOS RESULTANTES DA MIGRAÇÃO 

 

A estimação quantitativa dos ganhos e perdas resultantes deve ser analisada com 

base no modelo de oferta e demanda de trabalho. Existem diversas perdas e ganhos que 

impactam tanto o país de origem quanto o país de destino. 

 

Perdas resultantes da migração: modelo de demanda de trabalho no país de origem 

 

O modelo teórico simples de oferta e demanda pode ser considerado como ponto 

inicial para quantificar o impacto da migração sobre o bem estar. Este modelo tem sido 

utilizado na literatura no contexto da mobilidade do fator trabalho e da migração 

(MacDougall (1960), Borjas, 1995)). O objetivo é quantificar a perda de bem estar 

proveniente da mobilidade de trabalho, considerando tudo o mais constante. O bem estar 

é medido através do produto interno bruto (PIB) dos que ficaram no país de origem. 

Considere a função de produção abaixo: 

 
Q = F(K,L)                                                                                                                        (1) 
   

Onde K é o fator fixo, ou seja, sem mobilidade internacional, L é o fator trabalho 

empregado na produção e Q é o produto resultante (PIB). A Figura 2 mostra o modelo 

simplificado de oferta e demanda de trabalho. O salário de equilíbrio inicial é w0. Um 

grande fluxo de trabalho da magnitude M reduz a força de trabalho de (N+M) para N. 

Como conseqüência os salários aumentam de w0 para w1. Os trabalhadores que 

permaneceram no país tiveram um ganho proporcional à área w0w1ab (região do 

retângulo A), os donos dos fatores de produção fixos da economia perdem a área w0w1ac 

(área do retângulo A + área do triângulo B) e o país como um todo apresenta uma perda 

proporcional ao triângulo abc (região B). O triângulo abc (região B) pode ser definido 

como a “perda da imigração”. A perda da imigração deriva do custo de empregar 

trabalhadores inframarginal que migram em menos do que o valor do produto marginal 
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produzido por eles. O “surplus” dos trabalhadores é posteriormente perdido devido à 

imigração, que imprime um custo para quem ficou no país de origem.  

 

De acordo com Borjas (2005), a perda estimada de bem estar no país de origem, 

como percentual do PIB, pode ser expressada como: 

 

Perda da emigração (triângulo B na figura 2) = (1/2) sem²,                                             (2) 

Ganho dos trabalhadores que permaneceram no país de origem = sem (1-m)                 (3) 

 

Perda dos donos dos outros fatores = sem (1- ½ m) 

Onde e é a magnitude da elasticidade-preço do fator trabalho (por exemplo: a variação 

percentual no salário decorrente de 1 por cento de crescimento no tamanho da força de 

trabalho), m é a fração da força de trabalho que migrou, s é a representatividade do 

trabalho no PIB. 

 
Figura 2 – Modelo de oferta e demanda de trabalho: Impacto da emigração no bem estar 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fonte: Borjas (2005) 
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Mesmo que a perda decorrente da migração não seja tão significativa, a perda 

total da migração pode ser maior se considerarmos que haverá uma perda de 

produtividade no país de origem. Médicos, engenheiros e pesquisadores qualificados não 

são apenas produtivos individualmente, como também fazem com que outros 

trabalhadores da economia se tornem mais produtivos (externalidade positiva). Os efeitos 

externos são considerados de extrema importância na literatura de migração. Borjas 

(1995) calculou o “immigration surplus” na presença de efeitos externos. Borjas (1995) 

conclui que o superávit da imigração aumenta substancialmente na presença de efeitos 

externos. Consideremos a mão-de-obra qualificada, que apresenta complementaridade em 

relação aos demais fatores, então a função de produção pode ser definido como: 

 

q = f(ls, lu) Ls γ      (5) 

 

onde q é é o produto da firma, ls e lu são a mão-de obra qualificada e não-qualificada 

empregadas na firma, Ls é o estoque agregado de trabalho qualificado na economia e γ é 

a variação no produto marginal do trabalho qualificado e não-qualificado derivado de 

uma variação de 1% no estoque agregado de trabalho qualificado. Quando os migrantes 

qualificados deixam a economia, o produto marginal tanto do trabalho qualificado como 

não-qualificado decresce. Considerando a função produção que contempla os efeitos 

externos, a emigração não só reduz a oferta de mão de obra como desloca a curva 

marginal do produto para baixo. As perdas da emigração são superiores às consideradas 

no modelo sem efeitos externos.  

 

A figura 3 mostra a perda da emigração na presença de efeitos externos. O 

impacto sobre o bem estar da emigração de trabalho altamente qualificado  é analisado 

considerando que apenas o fator trabalho se movimenta. Emigração de mão-de-obra 

qualificada reduz a oferta de S para S´. O produto marginal do trabalho qualificado 

também se altera de MPLs para MPL´s. A perda da imigração é dada pela área ABCD 

somada ao triângulo DEF. A área ABCD foi acrescentada à perda da migração devido 

aos efeitos externos considerados. Emigração de trabalho qualificado também pode gerar 

uma redução da produtividade do trabalho não-qualificado (não está expresso no gráfico). 
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Inicialmente consideramos as perdas decorrentes da emigração sem considerar os 

efeitos externos, a perda era representada pelo triângulo B na Figura 2. Porém quando 

analisamos as perdas com os efeitos externos as perdas se ampliam. A magnitude dos 

efeitos externos depende das premissas relacionadas à elasticidade. Para estimar a perda 

de emigração na presença dos efeitos externos é necessário apresentar uma base de dados 

com a elasticidade- preço do fator trabalho qualificado e sobre a elasticidade do produto 

marginal do trabalho. Ambas as elasticidades são difíceis de estimar. 

 

Figura 3 – Modelo de oferta e demanda de trabalho: Impacto no bem estar com efeitos 

externos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Borjas (2005) 

 

 

Custo da educação para migrantes qualificados 

Um importante custo que a emigração impões sobre os países de origem (cujas 

estimativas foram muitas vezes ignoradas na literatura internacional) é o investimento 

público em educação dos migrantes. Estes custos são particularmente altos na educação 

de nível superior nos países em desenvolvimento.  
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O subsídio à educação é geralmente analisado como reflexo da diferença entre os 

custos privados e sociais da educação – trabalhador qualificado confere externalidade 

positiva para a economia. Como os imigrantes não permanecem no país, todo o subsídio à 

sua educação pode ser considerado como custo social. O investimento público em 

educação dos imigrantes é uma perda para os países de origem, uma vez que há um custo 

de oportunidade na cobrança de impostos mais altos do que o necessário.  

 

Benefícios da emigração 

 

O mais imediato benefício da emigração é o fluxo de remessas ou transferências 

dos migrantes em direção ao país de origem. A América Latina e o Caribe são as 

principais regiões receptoras de remessas e também as que apresentam as maiores taxas 

de crescimento dessas remessas. Em 2003, o fluxo de remessas superou os investimentos 

diretos estrangeiros (EDI) nas regiões (FMI). 

 

Muitos outros aspectos benéficos do “Brain Drain” foram identificados na 

literatura. Um dos aspectos a serem destacados é a rede de relacionamentos criada e que 

pode apresentar impactos nos fluxos de comércio e investimentos. No longo prazo, os 

benefícios de emigração podem também impactar positivamente a formação do capital 

humano. Emigração, principalmente quando consideramos o trabalho altamente 

qualificado, pode ampliar os salários relativos e o retorno sobre a educação, e induzir ao 

desenvolvimento da formação do capital humano. 

 

 

2.5 - A ECONOMIA DA MIGRAÇÃO  

 

Diferentes conceitos têm sido utilizados para determinar a migração interna e a 

migração internacional. Na maioria dos estudos da literatura atual, a migração interna tem 

examinado os determinantes da migração – quais são os indivíduos que migram e para 

onde migram. Em oposição, literatura de imigração internacional apresenta um foco 
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maior nas motivações que levam à migração e seus impactos sobre a economia, em 

particular qual o impacto econômico da migração internacional no país de destino. 

 

O impacto da migração no país de destino depende de como as habilidades dos 

imigrantes se comparam com as habilidades da população nativa. Um significativo 

volume de trabalhos de pesquisa aponta as tendências na absorção de habilidades da 

população imigrante, e como essa assimilação de habilidades se adaptam às condições 

econômicas e sociais do país de destino através do processo de assimilação.  

 

Estudos anteriores utilizaram tabulação cruzada de dados para determinar a renda 

por perfil de imigrantes e nativos (Chiswick, 1978). A pesquisa nos permite comparar os 

ganhos atuais dos imigrantes recém chegados com a renda dos imigrantes que imigraram 

a alguns anos. Foi tipicamente constatado que a renda dos imigrantes do sexo masculino 

recém chegados eram substancialmente inferiores aos das pessoas nativas. Em oposição, 

imigrantes que apresentavam histórico de duas ou três décadas vivendo no país ganhavam 

mais que os trabalhadores nativos.  

 

Estes resultados são tipicamente interpretados da seguinte forma: quando um 

imigrante chega ao país de destino, eles apresentam uma falta das principais habilidades 

requeridas pelo mercado de trabalho, incluindo a língua, as referências educacionais, e a 

informação de onde estão os empregos mais bem pagos. Quando os imigrantes aprendem 

sobre o país de destino, o seu capital humano cresce em relação aos trabalhadores 

nativos, e há uma tendência à convergência dos salários entre os trabalhadores nativos e 

os imigrantes. O salário dos imigrantes pode até superar o salário dos trabalhadores 

nativos se os imigrantes foram positivamente selecionados entre a população do seu país 

de origem.  

  

2.6 - CAPITAL HUMANO E CONHECIMENTO COMO BASE PARA O 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
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Uma economia baseada no conhecimento está fundamentada primeiramente no 

uso das idéias em detrimento das habilidades físicas e da aplicação de tecnologia ao invés 

da transformação de matérias primas ou da exportação de trabalho não qualificado. O 

conhecimento tem sido desenvolvido e aplicado de várias formas. Os ciclos de produto se 

tornaram mais curtos e a necessidade de inovação se configura ainda mais relevante. O 

comércio entre fronteiras está se expandindo, ampliando a demanda sobre os produtores.  

 

Neste contexto da economia do conhecimento, as trocas derivadas das migrações 

internacionais, o “know how” e a experiência prática que pode ser aprendida através da 

convivência com diversas culturas, além da rede de relacionamentos formada entre os 

países é a base para o desenvolvimento do capital humano de alto valor agregado, 

principalmente nos países em desenvolvimento. 

 

Os investimentos em capital humano são críticos para o crescimento econômico. 

Particularmente importante são as novas tecnologias, a sua disseminação através da 

educação e as externalidades relacionadas. (Romer, 1989; Lucas 1988; Barro 1991; 

Mankiw, Romer e Weil 1992). 

 

Tecnologia e crescimento econômico são extremamente correlacionados nas 

economias industriais. A relação entre educação e crescimento econômico se amplia a 

medida em que as taxas de transferência de tecnologia aumentam (Sab e Smith 2001). O 

fato do impacto no crescimento ser observado mais facilmente em países desenvolvidos, 

onde o nível médio de educação é mais alto, pressupõe que a utilização de tecnologia é 

extremamente relacionada com o nível educacional da força de trabalho.  

 

O impacto da educação no crescimento econômico pode ser considerado tão alto 

quanto os investimentos privados em educação estimados nos estudos microeconômicos 

(Ver Krueger e Lindhal 1999; Topel 1999). Estimativas sugerem que alterações no perfil 

educacional – em oposição ao nível inicial de educação utilizado na maioria dos estudos 

de crescimento econômico na literatura macroeconômica – afeta o crescimento da renda 

no país ao menos no mesmo montante que afeta o retorno sobre os anos de educação 
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estimados na microeconomia. Normalmente, um ano adicional de educação amplia a 

renda em 10%. Para os países mais pobres, em que a mão-de-obra qualificada é escassa, a 

educação pode ampliar a renda em até 20% (Psacharopoulos and Patrinos 2002). Dados 

de educação e de produtividade analisados por Topel (1999), demonstram que  um ano 

adicional de educação amplia o produto por trabalhador entre 5% e 15%. 

 

A qualidade da educação, e posteriormente da força de trabalho, também afeta o 

crescimento econômico (Barro 1991) e o progresso tecnológico tende a ampliar o valor 

da educação no desenvolvimento do capital humano (Schultz 1975). Quando os países 

em desenvolvimento abrem suas economias para o mercado internacional e para a 

transferência de tecnologia dos países industrializados, o valor da educação é ampliado. 

A educação, então, se torna mais importante.  

 

O impacto da educação varia entre os países; portanto, sem os incentivos devidos, 

os altos retornos não acontecerão (Pritchett 2001). A qualidade da educação é fator 

fundamental.  A produtividade da educação pode ser muito inferior nos países que não 

promovem um ambiente propício à criação de empregos com altos salários e um número 

significativo de vagas para trabalho qualificado no governo. A educação apresenta outros 

benefícios que não são facilmente mensuráveis. Entre eles podemos destacar a redução da 

criminalidade, a coesão social, melhora a distribuição de renda. Estima-se que o valor 

agregado destes fatores é proporcional ao referente aos efeitos sobre os salários. Portanto, 

o valor incremental gerado por um ano adicional de educação estimado através do efeito 

no salário captura apenas metade do valor gerado pela educação (Wolfe e Haveman 

2001). 

 

Ampliação da demanda por trabalho qualificado - Retornos sobre educação  

 

 As diferenças de salários entre os trabalhadores qualificados e não-qualificados 

vêm se ampliando ao longo do tempo e, este cenário se configurou ainda mais relevante 

no crescente setor de serviços. Ryscavage e Henle (1990) avaliaram que a mão-de-obra 

qualificada teve seus salários ampliados em uma velocidade maior que a mão-de-obra 
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Retornos sobre educação no Brasil - 1982 e 1998
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não qualificada. Os países de renda mais baixa, devido à estabilização da educação 

primária, tiveram seus retornos sobre a educação primária reduzidos, porém o retorno 

sobre o trabalho qualificado foi ampliado. Nos países mais desenvolvidos, o nível de 

exigência do mercado se ampliou de forma que apenas o nível de educação terciária 

ampliou seu retorno.  

  

No Brasil os retornos sobre a educação superior foram ampliados de 16% em 

1982 para 20% em 1998. Esta evidência sugere que há uma ampliação da demanda por 

trabalho qualificado. Esta tendência se ampliou com a abertura dos mercados. 

 

Figura 4 – Retornos sobre educação no Brasil  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Banco Mundial 

 

 

Mudanças tecnológicas e as alterações na demanda por trabalho qualificado 

 

A ampliação das diferenças de renda podem ser explicados pelas alterações em 

tecnologia, no processo produtivo, na organização do trabalho, e na configuração do 

comércio internacional (Wood 1994). Alterações no processo produtivo resultam em 

alterações no perfil da demanda por trabalho. Mudanças organizacionais e tecnológicas 
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podem ter causado uma alteração na demanda que apresenta reflexo na oferta de mão-de-

obra, levando a uma ampliação do retorno do trabalho qualificado e uma redução do 

retorno sobre o trabalho não-qualificado, principalmente nos países em desenvolvimento 

e desenvolvidos. A transferência de tecnologias baseadas em conhecimento é 

fundamental para a ampliação da demanda por trabalho altamente qualificado nos países 

em desenvolvimento (Berman e Machin 2000). 

 

A educação funciona como base para a inovação e amplia a velocidade da difusão 

de tecnologia. Ela não somente amplia a capacidade de aprendizado e de comunicação, 

como também amplia a habilidade para conviver em um ambiente de constantes 

mudanças. Trabalhadores qualificados apresentam uma vantagem competitiva na 

adaptação às novas tecnologias (Bartel e Linchtenberg 1987, 1988). Pelo fato de 

trabalhadores qualificados normalmente apresentarem uma base de habilidades, eles 

assimilam de forma mais rápida o conhecimento e com isso ampliam seus retornos mais 

rapidamente que os trabalhadores não qualificados. O trabalhador mais qualificado 

também é mais adaptável ao desequilíbrio econômico (Schultz 1975). Firmas passando 

por alterações rápidas de tecnologia preferem empregar trabalhadores qualificados e 

talentosos, sobre os quais apresentam um maior retorno através da educação e da 

retenção. Conclui-se que quanto mais volátil o estado da tecnologia, maior é a 

produtividade da educação (Nelson e Phelps 1966; Welch 1970) 

 

2.7 - O FENÔMENO DO “BRAIN DRAIN” 

 

Uma das vertentes da literatura econômica que estuda imigração esteve sempre 

preocupada com o fenômeno do “Brain Drain” – tipo específico de movimento 

migratório que consiste na transferência de capital humano de uma economia em 

desenvolvimento para uma economia desenvolvida. Até recentemente, a visão consensual 

a respeito do tema era de que este fenômeno tinha um impacto negativo sobre o 

crescimento da renda per capita da economia de origem. De acordo com as Novas 

Teorias do Crescimento (Lucas 1988; Romer 1986), o crescimento de uma economia está 
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positivamente relacionado ao nível de capital humano da mesma. Portanto, a emigração 

dos trabalhadores mais educados faria com que o produto per capita no país menos 

desenvolvido caísse, uma vez que a contribuição de um trabalhador educado para essa 

economia é superior à sua produtividade marginal. 

 

Desde 1997, uma série de artigos vem defendendo que a conclusão a respeito do 

impacto negativo do “Brain Drain” sobre a produtividade da economia de origem pode 

estar equivocada em alguns casos (Mountford 1997, Vidal 1998, Stark et al (1997, 

1998)). O argumento central destes trabalhos é que a literatura tradicional negligenciava 

o efeito da possibilidade de migração sobre os incentivos dos agentes. Se o salário de um 

trabalhador qualificado é maior na economia mais desenvolvida do que na economia em 

desenvolvimento, a possibilidade de emigração acaba por aumentar a taxa de retorno à 

educação no país menos desenvolvido. Conseqüentemente, mais indivíduos estarão 

dispostos a investir em educação no país em desenvolvimento. Este efeito é conhecido 

como “brain effect”. Porém, como o salário de um trabalhador qualificado é maior no 

país desenvolvido do que no país em desenvolvimento, todos os trabalhadores 

qualificados na economia menos desenvolvida estarão dispostos a emigrar. Estes artigos 

consideram que há algum tipo de política de imigração, que faz com que apenas parte 

destes trabalhadores consiga ingressar no país de destino. A emigração desses 

trabalhadores acaba por reduzir o estoque de capital humano na economia em 

desenvolvimento. Este efeito, que é o reconhecido tradicionalmente pela literatura, é 

chamado de drain effect. O impacto do fenômeno de “Brain Drain” sobre a economia do 

país de origem será positivo - cunhado por beneficial “Brain Drain” (BBD) - desde que o 

brain effect domine o drain effect, isto é, se o número de trabalhadores educados no país 

em desenvolvimento for maior quando a emigração é permitida do que no caso de uma 

economia fechada. O argumento teórico do BBD contradiz a crença da literatura 

tradicional a respeito do tema, que defendia que o “Brain Drain” seria sempre em 

detrimento dos países em desenvolvimento. Uma indagação natural que se segue é a 

respeito da existência do beneficial “Brain Drain”: o BBD de fato é observado na prática 

ou trata-se apenas de uma curiosidade teórica? Beine, Docquier e Rapoport (2001, 2003) 

representam duas tentativas importantes de avançar nesta direção. Os artigos concentram 
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seus esforços na estimação de duas relações: uma entre a taxa de crescimento da 

economia e seu estoque de capital humano e a outra entre os investimentos em capital 

humano e a probabilidade de um trabalhador educado emigrar. 

 

Beine et al (2001 e 2003) utilizam um modelo similar ao de Mountford (1997), 

que prevê uma relação positiva entre o investimento em capital humano e o produto da 

probabilidade de emigrar de um trabalhador educado pelo ganho líquido de emigrar, para 

embasar os testes empíricos. Os autores interpretam a relação positiva encontrada entre o 

investimento em educação e a probabilidade de emigrar de um trabalhador educado como 

evidência a favor da hipótese de BBD. Contudo, essa conclusão pode estar equivocada se 

a probabilidade de emigrar de um trabalhador educado e o benefício líquido de emigrar 

(de um trabalhador educado) forem negativamente correlacionados. 

 

Outros modelos, entretanto, surgiram para relacionar o “Brain Drain” à economia 

das localidades envolvidas no processo. O de Blomqvist (1986) mostra, teoricamente, 

como a migração de pessoal altamente qualificado afeta o bem-estar da população 

remanescente por faixa de estudo dependendo da produtividade marginal de capital físico 

e humano; e o de Miyagiwa (1991) que analisa alterações nos níveis de educação e renda 

em virtude do “Brain Drain” e os efeitos de economias de escala nos países receptores.  

 

Um importante trabalho sobre fuga de cérebros é o de Portes (1976). A partir de 

um enfoque sociológico, o autor apresenta e explica os determinantes do “Brain Drain” e 

os divide em três grupos. Os determinantes primários são as desigualdades entre as 

localidades de origem e de destino, pois algumas podem oferecer melhores remunerações 

e condições sociais e de pesquisa. E o processo de fuga de cérebros é maior quanto 

maiores forem essas diferenças. Os determinantes secundários são formados pelas 

diferenças entre oferta e demanda de trabalhadores qualificados e pesquisadores nos 

mercados de regiões fornecedoras. Esses determinantes se relacionam com a falta de 

perspectiva dos altamente qualificados de conseguirem realizar em suas profissões em 

seus países natais. Deles decorrem que, quanto maior o excesso de oferta, maior a 

migração. Já as causas terciárias são as diferenças entre os indivíduos, desde qualidade de 
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treinamento ao círculo social em que a pessoa está inserida, como, por exemplo, se possui 

familiares ou amigos em seu possível destino. Quanto melhor o treinamento e maior o 

estímulo à migração, maior a probabilidade de ocorrer. 

 

2.8 - O “BRAIN DRAIN” NOS PAÍSES EM DESENVOLVIMENTO 

 

A migração internacional de trabalho qualificado reduz, inicialmente, um dos 

recursos mais escassos dos países em desenvolvimento: o capital humano. O “Brain 

Drain” é normalmente visto como fator redutor do desenvolvimento econômico. Por 

outro lado, estudos teóricos recentes enfatizam efeitos compensatórios do “Brain Drain” 

em que a imigração controlada pode ser beneficial para os países exportadores de 

talentos.  

 

Entender o impacto econômico de trabalho qualificado requer um maior 

conhecimento da estrutura educacional da migração internacional e seus determinantes. 

Docquier (2006) realizou diversos estudos sobre o fenômeno do “Brain Drain”, cujo 

pressuposto é que a maior parte do impacto da migração de trabalho qualificado pode, em 

última análise, ser capturada através do longo prazo e do efeito de emigração sobre a 

proporção de população qualificada remanescente no país. 

 

Até há pouco tempo, e, apesar de muitos estudos empíricos, ninguém foi capaz de 

estimar o custo da fuga de cérebros e do tamanho dos seus efeitos positivos nos países de 

origem. A razão é que não havia uma base de dados agregada confiável para documentar 

a fuga de cérebros para um vasto conjunto de países e para vários anos. O debate, então, 

se manteve essencialmente teórico. Felizmente, é hoje possível ter uma visão mais exata 

do tamanho e da intensidade da fuga de cérebros, graças às novas base de dados 

harmonizados sobre a migração por unidades populacionais e dos índices educacionais.  

 

Muitos alegaram que o aumento da mobilidade internacional do trabalho foi 

pequeno comparado ao extraordinário aumento do comércio, do investimento estrangeiro 
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e da comunicação. Pritchett (2001) recentemente falou sobre a "globalização, exceto do 

trabalho". Os dados mostram que a evolução da proporção de imigrantes residentes nos 

países mais desenvolvidos é muito semelhante à mudança no comércio. Uma proporção 

crescente dos migrantes provém de países em desenvolvimento. Daí, a migração Sul-

Norte configura-se como componente essencial da globalização.  

 

Figura 5 – Globalização da Imigração Internacional 

 

Globalização e Imigração Internacional Globalização e Imigração Internacional 

nos países desenvolvidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Docquier (2006) 

 

 

A estrutura educacional das migrações internacionais apresenta uma tendência de 

embasamento na qualificação. Esta mudança estrutural contribuiu para o aumento da fuga 

de cérebros nos países em desenvolvimento, considerada como um subproduto das 

políticas de imigração cada vez mais seletiva conduzida pelos principais países 

desenvolvidos. A análise de Docquier revela que o crescente número de migrantes 

qualificados também está fortemente relacionada ao aumento populacional e dos níveis 

educacionais nos países em desenvolvimento.  Em termos relativos, a média  da fuga de 

cérebros se manteve muito estável ao longo das últimas três décadas.  

 

Migrantes/ População Mundial
Comércio Real/ PIB Mundial Comércio Real/ PIB Mundial

Migrantes/ Pop desenvolvidos
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Ao privar o país de enviar um de seus recursos mais escassos (ou seja, o capital 

humano), a migração de trabalho qualificado é encarada com efeitos predominantemente 

negativos sobre o país de origem. Muitos pensam que eliminar a fuga de cérebros iria 

reduzir as desigualdades entre as nações. A análise de Docquier revela que uma limitada, 

mas positiva taxa de migração de trabalho qualificado (digamos  entre 5 e 10 por cento da 

força de trabalho qualificada nativa) é muito provavelmente benéfico para os países de 

origem e de destino. Muitas regiões pobres, como a África subsaariana e América 

Central, apresentam índices de imigração muito acima desse índice "ideal". 

 

Em um mundo competitivo idealizado, a livre mobilidade do trabalho é eficiente. 

Sob certas condições restritivas, uma economia de mercado competitiva conduz a uma 

eficiência e equilíbrio geral, ou seja, maximiza o tamanho do produto a ser partilhado 

entre todas as partes interessadas. Este teorema é geralmente considerado como uma 

confirmação analítica da teoria da "Mão Invisível” de Adam Smith, o que implica que a 

eficiência pode ser obtida com muito pouca intervenção do governo. 

 

No que diz respeito à fuga de cérebros na perspectiva do indivíduo, pressupõe-se 

que quando os agentes (qualificados ou não qualificados) tomam a decisão de imigrar 

uma alocação de recursos eficientes é obtida. Em particular, se são trabalhadores 

qualificados que se deslocam para os países ricos, eles contribuem para o aumento do 

montante total do bem-estar a nível mundial. O ponto de discussão é uma questão de 

redistribuição do produto. Esta é uma atitude otimista moderada por dois argumentos. Em 

primeiro lugar, o conceito econômico de eficiência não é o único objetivo da sociedade. 

Em segundo lugar, quando redistribuição é impossível ou onerosa, apesar de a fuga de 

cérebros aumentarem o tamanho do produto a ser compartilhado, alguns grupos podem 

ser prejudicados. Este argumento não deve ser decisivo no longo prazo, com exceção da 

existência de uma grande complementaridade entre trabalhadores qualificados e não 

qualificados sobre o mercado de trabalho ou se o custo fiscal de educação for muito 

elevado e totalmente suportado por residentes.  
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Um ponto fundamental é que o teorema exige um conjunto de condições que 

podem não refletir necessariamente o funcionamento das economias reais, ou seja, (i) 

existem mercados para todos os possíveis produtos, (ii) os mercados são perfeitamente  

competitivos e de todos os agentes são aceitadores de preço, (iii) os custos são 

insignificantes, (iii) não existem externalidades (os custos e benefícios privados 

correspondem aos custos e benefícios sociais). 

 

Relacionadas com a questão básica, podemos destacar a existência de fortes 

externalidades relacionadas com a fuga de cérebros. Por exemplo, uma externalidade 

ocorre quando uma decisão privada provoca custos ou benefícios a outros agentes 

diferentes do que tomou a decisão. As novas teorias do crescimento destacam a existência 

de fortes externalidades relacionadas com o capital humano e educação (ver Lucas, 1988, 

Azariadis e Drazen, 1990). 

  

O capital humano pode ser medido de forma alternativa através da média de anos 

de escolaridade dos trabalhadores, da porcentagem de trabalhadores que tenham um 

determinado diploma ou através do nível médio de alfabetização dos trabalhadores. Em 

particular, a teoria de  crescimento mostra que o capital humano é um fator fundamental 

da inovação e da adoção de tecnologia . Por afetar a taxa de inovação tecnológica, o 

capital humano afeta o crescimento de longo prazo. 

  

As externalidades justificam por que razão os governos subsidiam a educação. Por 

conseguinte, ao impactar sobre o nível do capital humano na origem, a fuga de cérebros é 

geralmente vista como indutor de perdas sociais graves para aqueles deixados para trás e, 

em seguida, contribuem para aumentar a desigualdade no mundo.  

 

Ao analisar os dados do país, Docquier observa que a relação entre o capital 

humano e a produção por trabalhador é forte. O capital humano foi medido como a 

proporção de trabalhadores com diplomas de ensino superior na força de trabalho. Os 

dados são retirados da base de dados de Barro e Lee (2000). A elasticidade entre 

produção per capita e de capital humano é altamente significativa e bem acima do 
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comumente utilizado para elasticidade do PIB para os investimentos privados em capital 

humano. 

 

Ao reduzir o capital humano na origem, a literatura tradicional apóia a opinião de 

que migração de trabalho qualificado é claramente prejudicial para aqueles deixados para 

trás. Este é o caso dos migrantes cuja contribuição para a economia é maior do que os 

seus produtos marginais e / ou se a educação dos emigrantes qualificados foi fortemente 

financiada por impostos sobre os moradores.  

 

A literatura recente é menos pessimista. Embora reconhecendo a importância do 

capital humano para desenvolvimento econômico, ela apresenta um conjunto de canais 

através dos quais a fuga de cérebros pode afetar positivamente a economia. Estes incluem 

uma série de "efeitos positivos" como remessas, migração adicional amplia 

conhecimentos e competências, além da criação de redes empresariais e comerciais. 

 

Carrington-Detragiache utilizaram as estimativas das taxas de emigração para o 

mais elevado nível educacional (terciário) como medida de sua fuga de cérebros. Eles 

constataram um efeito positivo e altamente significativo da perspectiva de migração 

sobre formação bruta de capital humano, utilizando uma base de dados de 50 países em 

desenvolvimento.  

 

Muito recentemente, Beine et al. (2003) utilizaram uma base de dados agregada e 

encontraram provas da existência de um efeito positivo da perspectivas sobre migração 

bruta de trabalho qualificado, considerando na base de dados 127 países em 

desenvolvimento. A nível mundial, dentro dos limites da análise, os resultados apontam 

para um positivo e significativo efeito das perspectivas de migração de trabalho 

qualificado sobre a formação dos recursos humanos em países em desenvolvimento.  

 

Para os países em desenvolvimento como China, Índia e Brasil, a experiência 

demonstra ganhos não negligenciáveis. O efeito líquido para os maiores países em 

desenvolvimento  é positivo e supera  a 3,3 milhões de residentes qualificados. Em 
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contrapartida, a situação de muitos países da África Subsaariana e na América Central em 

particular, é extremamente preocupante.  
 

2.9 - MIGRAÇÃO TEMPORÁRIA - O “BRAIN DRAIN” COMO PARTE DA 

ESTRATÉGIA DO CICLO DE VIDA DO TRABALHO 

 

Um dos fatores pouco discutidos relacionados à mobilidade do fator trabalho 

refere-se ao fato de que muitas vezes a migração não é permanente. Muitos imigrantes 

retornam aos seus países de origem. De fato, uma significativa proporção das migrações é 

temporária por natureza. 

 

Uma ínfima literatura teórica internacional analisa a migração como parte da 

estratégia do ciclo de vida do trabalho.  Neste contexto, o retorno da imigração é parte de 

uma decisão ótima e estão relacionadas à poupança acumulada no exterior, os 

investimentos em capital humano realizados no exterior e as diferenças de salários entre 

os países de origem e de destino. 

 

Uma motivação para o retorno é que a utilidade marginal de consumir é maior no 

país de origem do que no país de destino (Ver Galor e Stark – 1991). Outro fator 

relevante é a maior taxa de retorno sobre os investimentos em capital humano realizados 

no exterior no país de origem (Dustman 1997). O conhecimento adquirido no exterior 

pode se tornar uma vantagem comparativa para o trabalhador qualificado em seu país de 

origem, na medida em que o diferencia dos demais trabalhadores locais. O acesso ao 

conhecimento e tecnologia em outros países é cada vez mais valorizado pelo mercado de 

trabalho, principalmente nos países em desenvolvimento. 

 

O retorno da imigração pode afetar economicamente o país de origem por pelo 

menos dois meios. O primeiro é através da poupança gerada no exterior e o segundo, 

refere-se à possibilidade da migração temporária agregar ao trabalhador novas 

habilidades e aumentar a acumulação de capital humano. 
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Em teoria, migração é um investimento em capital humano onde indivíduos 

migram quando o valor presente do salário real no país de destino menos o custo da 

migração excede o salário do país de origem. Em conclusão, os imigrantes ganham com o 

processo, caso contrário não iriam realizar o investimento.  

 

2.10- ASPECTOS CONTEMPORÂNEOS DO “BRAIN DRAIN” E O FENÔMENO 

NO BRASIL 

 

A tendência do mercado de trabalho altamente qualificado (baseado em 

conhecimento) é a integração global. Os países desenvolvidos, como Canadá e Austrália 

estão ativamente capturando mão-de-obra qualificada através de programas formais de 

migração e facilitando sua integração ao mercado de trabalho.  

 

Outro fator que se desenha no contexto atual é que o “Brain Drain” parece ter sido 

superestimado uma vez que muitos imigrantes retornam ao seu país de origem, agregando 

conhecimento e “Know How” às suas economias de origem, gerando um “Brain Efect” 

sobre as economias de origem. 

 

Os principais fatores que fazem com que os países desenvolvidos atraiam o 

capital humano de alto nível são: os salários mais altos e os aspectos complementares 

como: os centros de pesquisa, acesso à financiamento, facilidade de abrir novos negócios. 

Somem-se a isto as deficiências apresentadas pelos países de origem: os baixos salários, a 

falta de infra-estrutura adequada para o desenvolvimento do conhecimento. Destacam-se 

os recursos escassos para pesquisa e desenvolvimento, falta de equipamentos nos centros 

de pesquisa, dificuldades de financiamento e excesso de burocracia na abertura de novos 

negócios.  

 

Os modelos mais modernos de flexibilização de capital humano qualificado 

baseiam-se na rede de relacionamento criadas através do fluxo de cérebros 
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principalmente através do conhecimento científico, do empreendimento de novas 

tecnologias e dos profissionais de multinacionais. 

 

Entre as oportunidades de assimilação de conhecimento destacam-se as cadeias de 

migração. As mesmas configuram-se como seqüências de oportunidades educacionais e 

de trabalho que possibilitam ao imigrante mover-se para mercados de maior 

complexidade para o desenvolvimento de competências necessárias para se inserir no 

ambiente global.  

  

Atraídos pela escassez de oportunidades de trabalho para mão-de-obra bem 

qualificada, brasileiros com alto nível de instrução estão, cada vez mais, migrando para 

Europa e América do Norte. O fenômeno fica claro na análise de dois dados: 1) De 1996 

a 2006, o número de brasileiros que receberam visto dos Estados Unidos, dado somente a 

profissionais de alta qualificação, aumentou 185%. 2) De 1990 a 2000, quase dobrou - de 

1,7% para 3,3% - a proporção de brasileiros com nível superior vivendo nos 30 países da 

Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), que reúne, na 

maioria, nações ricas da Europa, Ásia e América do Norte. O fenômeno do “Brain Drain” 

é evidenciado pelo percentual de imigrantes de alta qualificação originários do país, que 

segundo dados da OCDE em 2005 representaram 31,7% dos imigrantes brasileiros com 

destino aos países do grupo. 

 

O aumento da fuga de cérebros do Brasil é também constatado por conceituados 

estudiosos em demografia. Franklin Goza, professor da Universidade Estadual de 

Bowling Green (Ohio) que estuda a imigração brasileira para os EUA, afirma que ela está 

em transição. De acordo o pesquisador, nos anos 80, a vasta maioria de brasileiros que 

iam para os EUA entrava ilegalmente, tinha baixa qualificação e acabava trabalhando, 

sem permissão, em empregos não condizentes com sua formação, como professores 

lavando prato em restaurantes. Hoje, no entanto, ele define a migração brasileira para lá 

como bi-modal. O fluxo de ilegais ainda acontece, mas cresceu significativamente o 

número de profissionais em situação legal.  
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Tabela 2 - Número de Imigrantes para os países da OCDE em 2005 

 

Países de  Origem Número de Imigrantes % de Imigrantes de alta 

qualificação 

China 1.649.711 39,6 

Índia 1.928.199 51,9 

Brasil  35.878 31,7 

Argentina 266.070 37,8 

México 8.431.381 5,6 

Chile 200.366 33,0 

Fonte: OCDE 

 

A imigração internacional de mão-de-obra qualificada é um tema de extrema 

relevância para a economia do Brasil, uma vez que o país encontra-se em uma fase de 

definição da sustentabilidade do crescimento econômico, que está baseada na economia 

do conhecimento e na qualificação do trabalho. A qualificação da mão-de-obra 

representará o posterior valor agregado à economia. 

 

As migrações são originárias de fatores econômicos e não-econômicos, dentre os 

quais os aspectos culturais apresentam extrema relevância. No caso brasileiro, a forte 

influência da cultura norte-americana sobre o país faz com que altas taxas de migração 

sejam identificadas, com tendência para crescimento da participação de trabalho 

qualificado neste fluxo. Outro destino de significante importância para o Brasil é a 

comunidade européia, particularmente os países que apresentam similaridade de língua 

com o Brasil, com ênfase para Portugal e Espanha. 

 

Dentre os fatores que contribuem para a evasão de trabalho qualificado do Brasil 

destacamos os investimentos pouco significativos em pesquisa e desenvolvimento 

(P&D), em laboratórios e iniciativas científicas, assim como salário dos profissionais 

mais qualificados. Para manter os melhores cérebros no país é necessário investir em um 
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ambiente propício à inovação e de valorização do capital humano, tanto no âmbito 

público como privado.   

 

Com o objetivo de desenvolver as competências mais valorizadas e incorporar as 

principais tecnologias dos países desenvolvidos, o Governo brasileiro, através das 

instituições como o CAPES e o CNPq, desenvolve programas de imersão e qualificação 

dos trabalhadores qualificados no exterior. Estes programas estão direcionados 

principalmente para os níveis de mestrado e doutorado. Considerando que as diferenças 

culturais e a língua seriam consideradas barreiras à mobilidade do fator trabalho, estes 

programas de desenvolvimento tendem a ampliar a propensão a migrar dos indivíduos. 

Um programa de desenvolvimento, planejado para agregar valor à economia do país pode 

acabar facilitando a fuga de cérebros do país caso o Brasil não desenvolva mecanismos 

para atrair e reter a mão-de-obra qualificada.  

 

A infra-estrutura necessária para o crescimento do país inclui não apenas a física, 

mas também variáveis intangíveis como conhecimento e capacitação da mão-de-obra do 

país, assim como os instrumentos para desenvolver e reter os trabalhadores qualificados.  

 

Os fatores determinantes da evasão do trabalho qualificado no país serão 

abordados com maiores detalhes no capítulo 3 do presente trabalho, com base na teoria 

do capital humano. 

 

2.11– ABORDAGEM TEÓRICA A SER UTILIZADA 

 

Ao analisarmos todas as teorias expostas ao longo da revisão da literatura, 

constatamos que a teoria do capital humano é a que mais se aplica ao objeto de estudo 

deste trabalho, uma vez que a teoria do capital humano é o principal referencial teórico 

utilizado para justificar diferenças de salários com base no nível educacional. Essa teoria 

parte do princípio de que o indivíduo pode investir em capital humano – por meio de 

escolaridade, treinamento, etc – como forma de elevar a sua produtividade e, 

conseqüentemente o seu salário. (Schultz, 1961). Segundo Borjas (1999), a decisão de 



 

 57

migrar é motivada pelos diferenciais de salários, uma vez que as regiões onde as relações 

capital-trabalho são mais elevadas e, por sua vez, a produtividade do trabalho é maior, 

apresentam maiores salários para o trabalhador, ocasionando o fluxo migratório para 

estes países.  

 

Seguindo a contribuição de Harris e Todaro (1970), os autores consideraram que 

na decisão de migrar, o migrante deve considerar não apenas o diferencial de salários, 

mas o diferencial do valor esperado do salário. Nesse sentido, o indivíduo tem como 

objetivo maximizar intertemporalmente uma função de utilidade esperada. Assim, o 

diferencial a ser considerado entre os países passa a ser a expectativa do valor presente do 

salário, ou seja o salário ponderado pela probabilidade de encontrar emprego. Este último 

poderia ser obtido pela utilização de taxas de desemprego: quanto menor o desemprego, 

maior a probabilidade de encontrar emprego. 

 

Segundo Buttner (1999), estudos empíricos a respeito dos fluxos líquidos de 

migração freqüentemente consideram que outro conjunto de variáveis, entre elas a 

distância e a similaridade cultural entre os países, tendem a afetar as decisões de 

migração. Argumenta-se que grandes distâncias estariam associadas a custos maiores de 

migração. O modelo de custo benefício baseia-se no retorno esperado do capital humano, 

onde são levados em conta os custos decorrentes da migração e os ganhos esperados na 

região de origem e de destino, ambos ponderados pelo salário esperado e pela 

probabilidade de ser empregado em cada uma das regiões envolvidas no processo de 

decisão. Sempre que o retorno esperado for positivo, o indivíduo irá optar pela migração, 

já que os benefícios esperados no local de destino seriam maiores do que na região de 

origem. 

 

Esta dissertação centra esforços na identificação empírica das variáveis que 

explicam os fluxos migratórios de alta qualificação a nível mundial, ressaltando a 

variável de diferença de salários entre os países, a variável de taxa de desemprego no país 

de destino (“proxi” da probabilidade de encontrar emprego) e as variáveis dummies 

relacionadas às questões culturais e de distância. 
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A teoria do capital humano, portanto, será a base dos capítulos empíricos na 

verificação dos determinantes da migração internacional de trabalho qualificado a nível 

mundial e, também, no caso específico do Brasil. 
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2.12 - CONCLUSÃO  

 

A migração representa uma alternativa ao desenvolvimento do capital humano, 

em que a busca por maiores retornos sobre as habilidades e investimentos em educação 

são superiores. A principal motivação econômica para a migração é o salário mais alto 

associado a melhores oportunidades de emprego. A migração mesmo considerando os 

custos relacionados a tempo e deslocamento é um poderoso instrumento para ampliação 

da renda e difusão do conhecimento. Considerando uma perspectiva global, o bem estar é 

ampliado quando uma pessoa é mais produtiva em um determinado país do que no seu 

país de origem. Os migrantes, como conseqüência, ampliam o bem estar mundial, e 

também o de seus países de origem. 

 

No curto prazo a migração de trabalho qualificado pode trazer custos para o país 

de origem. A migração pode dificultar o desenvolvimento de uma massa de capital 

humano no país de origem que permita criar um ambiente propício ao desenvolvimento 

econômico, empreendedorismo, inovação, criação, adaptação e uso de conhecimento. É 

preciso considerar também os custos de formação dos recursos humanos, principalmente 

nos países em desenvolvimento, onde muitas vezes os governos são responsáveis pelo 

investimento em educação, não apenas na formação universitária, mas também primária e 

secundária. 

 

Entretanto no longo prazo, analisamos que a migração de trabalho qualificado 

pode ser benéfica para o país de origem na medida em que amplia a valorização do 

capital humano. Outros benefícios relacionados são a transferência de recursos através da 

população imigrante e a rede de relacionamento gerada entre os países, podendo levar a 

uma ampliação do comércio e dos investimentos. Outro aspecto importante é que, quando 

a migração caracteriza-se como temporária, o conhecimento adquirido pelo imigrante 

pode gerar valor no país através de inovação e melhores práticas incorporadas. 

 

As pressões sobre migração irão continuar nos países em desenvolvimento, 

principalmente sobre os trabalhadores altamente qualificados, em paralelo ao aumento do 
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comércio internacional.  Os países de origem podem reduzir as perdas através da adoção 

de políticas econômicas que ampliem a eficiência na utilização do capital humano nos 

setores público e privado, incentivando os imigrantes a retornar.  

 

No caso do Brasil, que apresenta um grande número de centros de pesquisa de 

excelência, investir em programas de desenvolvimento destes centros apresenta 

vantagens significativas. Alguns países apresentam programas desenhados para repatriar 

a mão-de-obra qualificada muitas vezes treinada nas universidades mais renomadas do 

mundo. É importante considerar também fontes de financiamento à educação superior e 

redução no pagamento de impostos. Educação superior de baixo custo combinada com 

altas taxas de retorno sobre o investimento ampliam a demanda por trabalho qualificado e 

incentivam a emigração. 
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CAPÍTULO 3:                              

Dimensão e caracterização do fluxo internacional de trabalho qualificado 
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INTRODUÇÃO  

 

A discussão teórica feita na primeira parte deste trabalho teve como objetivo 

apresentar conceitos e modelos econômicos relacionados ao capital humano e à 

mobilidade internacional do fator trabalho qualificado. Teve, ainda, o objetivo de 

comparar os diversos modelos e apresentar as grandes contribuições através de uma 

extensa revisão da literatura sobre o tema e aspectos correlatos. 

 

Em poucas palavras, o termo migração internacional de trabalho qualificado pode 

ser entendido como o movimento e a realocação de pessoas com alto nível educacional de 

um país para outro. Entretanto, mais importante do que compreender o conceito é 

entender a forma pela qual se dá o processo migratório. O entendimento da distribuição e 

da movimentação da população entre regiões é fundamental pois além das questões 

teóricas relacionadas ao tema, é também relevante discutir como o fenômeno está 

ocorrendo a nível mundial, qual a sua direção, amplitude e principais nações impactadas. 

O objetivo desse capítulo é verificar aspectos históricos, escala, composição e direção da 

migração internacional de mão-de-obra qualificada dos países em desenvolvimento para 

os países desenvolvidos em período recente (anos de 1990 e 2000), assim como analisar 

as variáveis determinantes da migração de trabalho qualificado. 

 

O tema da evasão ou fuga de cérebros foi amplamente discutido na arena 

internacional, e é um dos temas mais importantes da globalização atual. Muitas 

suposições foram levantadas em relação à amplitude deste processo entre os países, 

todavia não era possível mensurar o tamanho do fenômeno, nem identificar as principais 

características que o determinavam, uma vez que não existiam dados suficientemente 

completos para a realização da análise. Entretanto, o Banco Mundial divulgou a base de 

dados trabalhada por especialistas no tema em 2006, e com base nestes dados iremos 

incorporar informações adicionais e desenvolver dados descritivos e análises estatísticas 

para melhorar o entendimento desse fenômeno. 
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No processo de globalização a migração de mão-de-obra representa papel 

fundamental e o entendimento do processo histórico e dos aspectos contemporâneos do 

fenômeno nos dará embasamento para análises posteriores sobre o “Brain Drain” a nível 

internacional.  

 

Em relação às análises da dimensão do fenômeno sobre os países, é necessário 

salientar que não iremos destacar o número absoluto de imigrantes por nível de 

escolaridade, entretanto precisamos avaliar as taxas de migração, uma vez que países 

pequenos, como no caso da África e Caribe podem apresentar números absolutos pouco 

significativos, porém apresentam altos percentuais de evasão de cérebros. 

 

Iremos dedicar atenção especial ao caso da América Latina e do Caribe, uma vez 

que este fenômeno parece ter conseqüências para a região. Ao estreitarmos o foco na 

região, iremos aprofundar o entendimento das demais questões associadas à emigração de 

trabalho qualificado. Ao entendermos melhor a realidade da região, poderemos ampliar, 

também, o entendimento e a contextualização do fenômeno no Brasil, foco específico do 

quarto capítulo deste trabalho. Nesse capítulo iremos desenvolver, com base no 

referencial teórico escolhido e no presente capítulo, uma análise empírica relevante, dada 

a escassez de trabalhos relacionados ao tema na língua portuguesa, destacando 

especificamente o caso brasileiro.  
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3.1 - ASPECTOS HISTÓRICOS DA MIGRAÇÃO INTERNACIONAL 

 

A migração internacional é um processo de transcendência histórica, que faz parte 

indissolúvel da evolução humana. No passado, e respondendo a transformações dos 

cenários econômicos, sociais e políticos, complementou a expansão do comércio e a 

economia, contribuiu para criar nações e territórios, nutriu a urbanização, abriu novos 

espaços à produção e contribuiu decisivamente para a mudança social e cultural.  

 

Do século XVI até o início do século XX, o movimento migratório europeu para 

terras distantes nas Américas, África e Ásia foram partes constituintes da colonização. No 

período pós-Segunda Guerra Mundial, observou-se uma inversão no fluxo migratório, da 

imigração Norte-Sul para a imigração Sul-Norte. Nesse contexto, países desenvolvidos 

passaram a recrutar trabalhadores de países em desenvolvimento como mão-de-obra para 

os setores da indústria e serviços. Esse movimento segue a lógica de um mercado global. 

Empregadores no Norte demandam mão-de-obra barata, que é fornecida por 

trabalhadores do Sul. Estes ocupam postos de trabalho que europeus e americanos, com 

um alto nível de vida e de renda per capita, não se dispõem mais a realizar. O mercado 

dos países do Norte, entretanto, mostra-se atrativo também para os imigrantes de alta 

qualificação, com condições diferenciadas de oportunidades e salários. 

 

Movimentos globais como a revolução das tecnologias de transporte e 

telecomunicações influenciam a natureza do fluxo migratório. Mexicanos nos EUA, 

turcos na Alemanha, norte-africanos e árabes na França e Inglaterra passaram a se 

organizar em redes transnacionais. Nessas redes, os imigrantes mantêm contatos sociais, 

familiares, econômicos, políticos e culturais com seus países de origem.  

 

Na segunda metade do século XIX e nas primeiras décadas do século XX, o 

mundo observou uma migração fundamentalmente composta por duas correntes apostas: 

a do livre translado de europeus, que cumpriu um papel essencial na convergência 

econômica de algumas regiões do Velho e do Novo Mundo, e a que incluiu trabalhadores 

de diversas origens, principalmente asiáticos, para regiões tropicais, cujo deslocamento, 
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em muitos casos forçado, redundou numa ampliação da desigualdade na ordem 

internacional.  

 

Destaca-se o fato de a migração internacional de trabalho ter sido significativa no 

processo de globalização, entre os anos 1870 e 1910. Entretanto, no período recente da 

globalização, o crescimento da migração internacional não tem sido tão significativo, em 

função, basicamente, das políticas migratórias restritivas. A característica básica do 

processo de globalização atual é o crescimento acelerado do comércio de bens 

manufaturados e agrícolas entre os países do eixo norte (desenvolvidos) e do eixo sul (em 

desenvolvimento), assim como a integração do mercado financeiro, com a diversificação 

de portfólio entre os países dos dois eixos. Outro ponto significativo que distingue a 

globalização atual da passada é o nível educacional dos migrantes. Entre os anos 1870 e 

1910, havia predominância de trabalhadores não-qualificados, enquanto que na 

globalização recente, destaca-se o “Brain Drain”. 

 

Tudo faz prever que, ao menos a curto e médio prazo, a migração continuará 

estimulada, num mundo de fortes interconexões, no qual se farão mais visíveis as 

profundas diferenças econômicas internacionais e as agudas insuficiências estruturais dos 

países em desenvolvimento. Além disso, os países desenvolvidos —demograficamente 

envelhecidos— fortalecerão suas estratégias que tendem a atrair recursos humanos 

qualificados e manterão a demanda de trabalhadores menos qualificados, cujos novos 

contingentes os mercados trabalhistas dos países em desenvolvimento dificilmente 

poderão absorver, ainda que em vários deles sua oferta — como reflexo dos processos de 

transição demográfica— diminua.  

 

Neste contexto, a difusão de valores e informação, próprios de uma cultura 

migratória que reafirma a legitimidade do direito a migrar, e a consolidação de atores 

organizados facilitarão as decisões migratórias. Do ponto de vista estritamente 

econômico, a experiência mostra que a transformação de países emissores em receptores 

tem lugar num reduzido número de casos; os países em desenvolvimento que 
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protagonizaram esta transição o fizeram aproveitando seus baixos custos trabalhistas e 

manufaturando e exportando produtos intensivos em mão-de-obra (Richelle, 1998).  

 

A maioria dos países em desenvolvimento sofrerá os efeitos provocados pelos 

processos de desenvolvimento e, a curto prazo, aumentará sua emigração, na medida em 

que os melhores salários continuem sendo uma condição excepcional nesses países. A 

estratégia competitiva das nações desenvolvidas e das grandes empresas pode desgastar o 

contingente de recursos qualificados dos países em desenvolvimento, aprofundando as 

brechas econômicas. Diante de tal perspectiva, é válido indagar sobre as repercussões que 

a recolocação de atividades produtivas teria sobre o emprego nos países em 

desenvolvimento; as transferências de serviços parecem ser as mais promissoras e tal 

opção poderia ser reforçada nos processos de integração sub-regional, desde que as 

diferenças salariais não se acentuem e os países membros dos acordos avancem 

efetivamente nos compromissos de uma integração profunda. 

 

3.1.1 - Aspectos contemporâneos da imigração internacional 

 

O fluxo migratório contemporâneo apresenta uma conotação massiva. A Europa 

Ocidental, os Estados Unidos e certos países de Oceania – especialmente o caso da 

Austrália – são os principais destinos dos migrantes internacionais. O impacto geral dos 

processos ou fluxos migratórios é alto e crescente, tanto nos países de origem (ou 

emissores), quanto nos países de destino (ou receptores). Paralelamente, parece 

importante ressaltar que em outras fases do processo de globalização – levando-se em 

consideração que o processo de globalização apresenta antecedentes bastante antigos 

(Held e outros, 1999; CEPAL, 2002) – os deslocamentos de população acompanharam de 

perto o desenvolvimento de contatos e fluxos de capitais, comércio, tecnologias e valores. 

 

Na atual fase do processo de globalização, porém, a mobilidade das pessoas 

enfrenta fortes barreiras que a restringem, especialmente quando se trata de migrações de 

pessoas pouco qualificadas com destino a países do centro do capitalismo. Assim, muitos 
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questionam o fato de que a migração internacional parece estar excluída da nova fase do 

processo de globalização.  

 

Convém acrescentar que o fenômeno migratório internacional – especialmente no 

sentido Sul-Norte – também deve ser abordado tanto pelo lado da oferta de força de 

trabalho (ou “push effect”), quanto pelo lado da demanda de força de trabalho (ou “pull 

effect”). De modo geral, o “push effect”, que impulsiona a migração internacional no 

sentido Sul-Norte, vincula-se com realidades sociais, políticas e econômicas imperantes 

nos países em desenvolvimento que agem no sentido de “expulsar” ou “empurrar para 

fora” a população com condições reais ou potenciais para migrar. Assim, a oferta de força 

de trabalho oriunda de países em desenvolvimento surge de pressões e forças profundas 

reais que incluem, por exemplo, a exclusão social, o desemprego, a crise ambiental 

global, conflitos armados internos, a universalização das aspirações de consumo e bem-

estar, meios de transporte cada vez mais rápidos, seguros e baratos (especialmente o 

transporte aéreo), dentre outros. Este efeito no sentido de “expulsar” a população pode 

estar diretamente associado à estagnação do crescimento econômico nos países em 

desenvolvimento. Esta estagnação e, a consequente falta de perspectiva através de um 

longo período de tempo, pode ampliar o estímulo à migração nos países em 

desenvolvimento. 

 

De modo complementar, a evolução recente dos países do centro do capitalismo, 

especialmente no caso dos países europeus, demonstra uma crescente necessidade de 

importar força de trabalho oriunda dos países em desenvolvimento, o que está associado 

também, ao crescimento sustentável destas economias. Assim, o “pull effect” surge de 

fenômenos tais como a chamada “segunda transição demográfica” ou acelerado 

envelhecimento da estrutura da população, o alto e crescente déficit no número de 

pessoas em idade produtiva que ingressam aos mercados de trabalho, o crescente 

desequilíbrio entre a população ativa e passiva – com impacto direto nos sistemas de 

previdência e seguridade social –, as facilidades nas comunicações internacionais cada 

vez mais rápidas, seguras e baratas (Internet, etc.), dentre outros. Neste sentido, parece 

evidente que para manter o alto e dispendioso padrão de consumo e de vida, as 
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sociedades capitalistas centrais precisam – objetivamente – de força de trabalho 

qualificada e não-qualificada oriunda de países em desenvolvimento.  

 

Em suma, tudo faz prever que a migração internacional no sentido Sul-Norte 

continuará sendo um fenômeno importante na economia internacional nas próximas 

décadas. De um lado, as profundas diferenças econômicas internacionais e as agudas 

insuficiências estruturais dos países em desenvolvimento favorecem a opção de procurar 

novos horizontes em outros países, regiões e continentes. Entretanto, é cada vez mais 

evidente que os países capitalistas avançados – porém demograficamente envelhecidos – 

precisam de uma força de trabalho jovem, qualificada e certamente estrangeira. Todavia, 

é bem provável que as autoridades de tais países, especialmente no caso dos europeus, 

fortalecerão as estratégias que tendem a atrair recursos humanos qualificados.  

 

De acordo com Ávila (2005), as principais características dos fluxos migratórios 

na atual fase do processo de globalização (considerando o período entre os anos 1970 e 

2000) são: 

 A partir das décadas de 1970 e 1980 o principal fluxo migratório global passa a 

ser no sentido Sul-Norte; 

 Os principais destinos são a América do Norte, a Europa Ocidental, e a Austrália. 

 Os países produtores de petróleo do Golfo Pérsico também recebem importante 

fluxo migratório regional e global; 

 Subsistem pequenos fluxos migratórios nos sentidos Norte-Norte, Sul-Sul e 

Norte-Sul; 

 Crescente  relevância da migração de técnicos e profissionais altamente 

qualificados; 

 

Considerando a extensão e abrangência, destacam-se os fluxos com destino a 

Europa Ocidental, América do Norte, Austrália e Golfo Pérsico. Os fluxos migratórios 

intra-regionais na África (especialmente na Nigéria, África do Sul e Líbia), Sudeste 

Asiático (Cingapura, Japão, Malásia, Tailândia e outros tigres asiáticos e América Latina 

(Argentina, Venezuela e México). 
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Em relação à intensidade, comparativamente a outros períodos históricos, os 

fluxos migratórios contemporâneos podem ser considerados de mediana intensidade. 

Quanto à institucionalização, podemos destacar que  há uma alta institucionalização dos 

sistemas de transportes e comunicação, assim como ampliados controles de fronteiras e 

dos mercados de trabalho. 
 

Finalmente, convém acrescentar que as pessoas migram levando os seus padrões 

culturais. Isso resulta, muitas vezes, numa situação de novas relações sócio-culturais 

entre a comunidade migrante e a sociedade receptora.  

 

 

3.2 – METODOLOGIA E DADOS UTILIZADOS 

 

O objetivo nesta seção é descrever os dados utilizados na estimação do modelo e 

como os mesmos foram compilados, com a finalidade de verificar a escala, composição e 

direção da migração internacional de mão-de-obra qualificada dos países em 

desenvolvimento para os países desenvolvidos em período recente.  

 

3.2.1 – Base de dados 

  

De acordo com Stewarts e Kamins (1993), a pesquisa em dados secundários ajuda 

os pesquisadores a entenderem melhor o problema sob investigação. Dessa forma, os 

dados secundários provenientes das organizações internacionais de maior destaque serão 

utilizados na formação de uma base de dados que nos permitirá avaliar a dimensão e as 

características do “Brain Drain”. Apesar de utilizar apenas os dados secundários na 

análise, a combinação de várias fontes de dados faz com que tenhamos uma visão geral e 

abrangente da dimensão e das principais características do fluxo de mão-de-obra 

qualificada a nível mundial.  
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Foi utilizada a base de dados secundária compilada por Docquier e Marfouk 

(2007), disponibilizada pelo Banco Mundial, e demais variáveis relevantes para avaliar o 

fluxo e direção, além de explicar os fatores determinantes do “Brain Drain” através de 

análise de regressão pelo método M.Q.O. A base considera a estrutura de imigração por 

nível educacional tanto dos países de origem (cerca de 170 países de todos os 

continentes) como dos países de destino (membros da OCDE) e os dados populacionais 

provenientes dos censos demográficos dos países. 

 

A base de dados considera 190 países em 2000 e 170 países em 1990, incluindo 

países desenvolvidos e em desenvolvimento. O detalhamento da base de dados nos 

permite avaliar as taxas de “Brain Drain” para cada um dos países de origem. Este nível 

de detalhe alcançado pelas informações provenientes dos censos populacionais e dos 

controles migratórios dos países da OECD é fundamental para que possamos ter uma 

noção da amplitude da migração internacional de trabalho qualificado. 

 

Uma das questões importantes relacionadas à migração internacional de trabalho 

qualificado é que estas taxas podem estar evoluindo rapidamente ao longo do tempo, e, 

conseqüentemente, gerando impactos negativos para as nações em desenvolvimento. 

Avaliar o fenômeno nos anos 1990 e 2000 nos permitem mensurar as alterações na 

intensidade do “Brain Drain” ao longo do tempo e validar a hipótese que esta taxa cresce 

de forma significativa entre os anos considerados. 

 

Neste trabalho o “Brain Drain” é definido como a proporção dos indivíduos em 

idade hábil para trabalhar (acima dos 25 anos) com nível de escolaridade mínimo de 13 

anos (aqueles que já tiveram acesso ao ensino superior), nascidos em um dado país com 

residência em um país diferente do de nascimento, não considerando a ocupação, onde a 

educação foi realizada ou o momento em que ocorreu a migração, em relação à 

população qualificada remanescente do país. 

 

3.2.2 -  Método da Análise 
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O primeiro passo foi considerar o estoque de imigrantes por nível educacional dos 

principais países do mundo. Depois, nós avaliamos estes números como proporção da 

força de trabalho remanescente no país de origem. Como resultado, encontramos a taxa 

de “Brain Drain” de um determinado país X. Este conceito é comumente utilizado na 

literatura (ver Docquier, 2006). 

 

Taxa de “Brain Drain” X =  

Σ Imigrantes de Alta Qualificação país X/ 

 Σ População de alta qualificação remanescente no país X 

 

X – Determina o país de origem do processo migratório  

Σ – Determina o somatório de todos os imigrantes para os diversos países de destino 

 

Poderíamos considerar outros conceitos de cálculo, entretanto, considera-se ser 

esta a mais representativa do fenômeno que queremos destacar, uma vez que estamos 

considerando a população remanescente naquele determinado nível educacional, e a 

relação entre esta população e a população migrante. 

 

Como iremos comparar as Taxas de “Brain Drain” às taxas de migração para os 

trabalhadores de baixa e média qualificação, consideramos que a taxa de migração para 

um determinado nível educacional em um dado país pode ser representada por: 

 

Taxa de Migração X, com nível de escolaridade s =  

Σ Imigrantes com nível de escolaridade s no país X/ 

 Σ População com nível de escolaridade s remanescente no país X 

 

As informações sobre o nível de escolaridade dos nativos e dos imigrantes são 

originárias dos censos populacionais dos países. Consideramos a população 

economicamente ativa dos países nos três níveis de escolaridade: alta qualificação, média 

qualificação e baixa qualificação: 
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1. s = n (Alta qualificação) 

2. s = m (Média qualificação) 

3. s = l (Baixa qualificação) 

4. s = u (Dados indisponíveis) 

 

Os trabalhadores de baixa qualificação são caracterizados por um nível 

educacional primário (de 0 a 8 anos de escolaridade). Os de média qualificação 

apresentam educação secundária (de 9 a 12 anos de escolaridade) e os trabalhadores de 

alta qualificação apresentam 13 ou mais anos de escolaridade. 

 

Os dados indisponíveis são aqueles onde os imigrantes não declararam seu nível 

educacional ou onde há ausência de dados em alguns países de destino. As categorias de 

educação foram construídas com base nas informações específicas dos países de origem 

(censos demográficos). Consideremos para dados indisponíveis nos países de destino, a 

média de distribuição educacional dos países da OECD. Esta medida representa uma 

aproximação, porém necessária à análise dos dados. 

 

Embora a base de dados apresente uma significativa evolução no estudo do 

fenômeno do “Brain Drain”, a mesma apresenta algumas limitações, conforme 

destacamos abaixo: 

 

 Os países de destino considerados na base de dados são restritos aos países da 

OECD. Entretanto, de acordo com estimativas do Banco Mundial, a migração 

para os países da OECD representam em média 85% da migração internacional 

total.  

 

 A base de dados não considera as imigrações ilegais. Porém ao considerarmos o 

fenômeno de migração de mão-de-obra qualificada esta restrição deve representar 

um menor impacto. Pelo fato dos imigrantes ilegais serem, em sua maioria de 

baixa qualificação, nós obviamente superestimamos o nível médio de educação da 

população migrante.  
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 Consideramos apenas a população acima de 25 anos no estoque de mão-de-obra 

dos países. 

 

 Consideramos o país de nascimento em detrimento da nacionalidade, uma vez que 

a mesma pode mudar ao longo do tempo devido à naturalização 

 

 Não podemos afirmar onde aconteceram os investimentos educacionais, uma vez 

que não temos a informação do momento do tempo em que ocorreu a migração. 

Esta é uma limitação importante quando consideramos as perdas resultantes da 

migração. 

 

Note-se, ainda, que o termo migrante não se limita aos deslocamentos de 

trabalhadores e profissionais (qualificados ou não). Outros indivíduos, tais como 

refugiados, turistas, estudantes, etc., também podem ser classificados nesta categoria. A 

base de dados, entretanto, apresenta uma abertura do nível de escolaridade do migrante, e 

como definição utilizada nesta análise, os migrantes restringem-se aqueles que 

estabelecem residência em um país distinto do seu país de origem, o que limita a 

definição de migrantes para este trabalho como aqueles trabalhadores profissionais que 

estabelecem residência em país distinto do seu país de origem, apresentando também o 

detalhamento por nível educacional dos mesmos. 

 

Segundo Carrington & Detragiache (1998), taxas de migração maiores para as 

pessoas com alta qualificação sinalizam o “Brain Drain”. Para definir quais países 

apresentavam “Brain Drain”, comparamos o estoque de emigração em relação à 

população remanescente do país de origem nos três níveis educacionais. 

 

 

3.3- DIMENSÃO E CARACTERIZAÇÃO DA MIGRAÇÃO INTERNACIONAL 

DE TRABALHO QUALIFICADO: RESULTADOS OBTIDOS 
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3.3.1 – Número de imigrantes por nível educacional e taxa de “Brain Drain” ao 

longo do tempo 

 

 O fluxo de trabalho qualificado, conforme discutimos anteriormente apresenta 

características peculiares em relação ao trabalho não qualificado. O foco da análise é a 

mobilidade do fator trabalho qualificado, entretanto, para entendermos a dimensão desta 

mobilidade, inicialmente realizamos uma comparação entre o número absoluto de 

imigrantes de baixa e de alta qualificação ao longo do tempo. O objetivo desta análise 

introdutória é avaliar se há alterações no perfil migratório ao longo do tempo. Através 

dos resultados obtidos, concluímos que no ano de 1990, o número de imigrantes de baixa 

qualificação superava o número de imigrantes de alta qualificação. A relação obtida é a 

seguinte: 

 

Média do Σ imigrantes de alta qualificação para todos os países em 1990/ Média do Σ 

imigrantes de baixa qualificação para todos os países em 1990 = 0,746 

 

Esta estatística demonstra que o número de imigrantes com baixa qualificação 

com residência nos principais países da OCDE superava em 34% o número de imigrantes 

qualificados no ano de 1990. Some-se a isto que, considerando as restrições da base de 

dados utilizada (que subestima o número de imigrantes não-qualificados) a 

predominância dos imigrantes de baixa qualificação seria ainda maior para o ano de 

1990. Em números absolutos, portanto, os imigrantes de baixa qualificação apresentavam 

predominância significativa em relação aos imigrantes de alta qualificação. 

 

Ao realizarmos o mesmo cálculo para o ano 2000, entretanto, os resultados 

obtidos foram diferentes. No ano de 2000, o estoque de imigrantes internacionais de alta 

qualificação supera o número de imigrantes de baixa qualificação, o que demonstra uma 

alteração nos padrões de imigração ao longo do período analisado*. Percebemos ao 

analisar o gráfico abaixo que o número de imigrantes, considerando todos os níveis 

educacionais cresce, entretanto o número de imigrantes de alta qualificação cresce a uma 

velocidade superior a dos imigrantes de baixa qualificação. 
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Média do Σ Imigrantes de alta qualificação para todos os países em 2000/ Média do Σ 

Imigrantes de baixa qualificação para todos os países em 2000 = 1,048 

 

Figura 6 – Evolução do número de imigrantes internacionais por nível educacional 
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Fonte: Base de dados compilada (Docquier e Marfouk - 2007)  - Elaboração da autora 

 

A migração de alta qualificação foi a que apresentou maiores índices de 

crescimento entre os anos de 1990 e 2000, saindo de 31% e passando para 36% do 

número de imigrantes totais nos países da OECD. Vale destacar que não estamos 

considerando as taxas de migração, e sim o número total de imigrantes. Ao 

considerarmos as taxas de migração, a representatividade do “Brain Drain” será ampliada 

principalmente nos países em desenvolvimento, que apresentam na sua matriz 

educacional uma pequena parcela da população com nível de qualificação alto. 
 

 

 

 

* Não considera a limitação da base de dados referente à provável subestimação da migração de baixa qualificação 
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Figura 7 – Evolução das participações relativas dos níveis educacionais dos imigrantes 

internacionais 
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Fonte: Base de dados compilada (Docquier e Marfouk - 2007) - Elaboração da autora 

 

O aumento do número absoluto de imigrantes, entretanto, não determina se as 

taxas de migração também cresceram, pois não estamos considerando o crescimento 

populacional e a alteração no perfil de qualificação da mão-de-obra. Portanto, se 

quisermos analisar o impacto das alterações populacionais e dos investimentos 

educacionais, teremos que considerar a taxa de “Brain Drain” ao longo do tempo. 

 

Ao analisarmos a taxa de “Brain Drain” total dos países (considerando o 

somatório das taxas para todos os países de destino), ao longo dos anos de 1990 e 2000, 

constatamos o crescimento desta taxa em 6,96%. O fenômeno do “Brain Drain”, portanto, 

ao contrário do que é amplamente discutido não cresceu de forma tão acelerada, saindo 

de uma taxa média (média das taxas de “Brain Drain” para a amostra de países 

considerados) de 23,66% em 1990 para uma taxa de 25,31% em 2000. O número total de 

imigrantes qualificados cresceu de forma significativa, aumentando em 66% entre os 

anos de 1990 e 2000 
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Realizamos a validação estatística através do Teste de estatística T, do tipo 

emparelhado para testar se há diferença estatisticamente comprovada nas taxas de “Brain 

Drain” para cada um dos países nos anos de 1990 e 2000. O teste T emparelhado foi 

escolhido uma vez que queremos comparar dois períodos diferentes para diversos países 

ao longo do tempo, testando se há diferenças significativas entre as taxas de “Brain 

Drain” nos anos 1990 e 2000 para cada um dos países. Pelo resultado da análise 

estatística, não podemos afirmar (valor de P-Value acima de 5% ,nível de confiança) que 

há diferenças significativas nas Taxas de “Brain Drain”ao longo do tempo.  

 

Diferente dos fluxos de bens, serviços e capital, que vêm apresentando uma 

tendência acelerada de crescimento, o fluxo internacional de trabalho não apresenta 

crescimento significativo, o que demonstra que estes aspectos da globalização não estão 

evoluindo de forma proporcional. O reduzido crescimento no fluxo internacional de 

trabalho pode ser explicado, em parte, pelas restrições dos governos aos deslocamentos 

de mão-de-obra. As regras de imigração divergem de país para país, entretanto, na 

maioria das vezes os países impõe restrições significativas à mobilidade do fator trabalho.  

 

Consideramos, entretanto que esta taxa pouco significativa de crescimento da 

migração internacional de trabalho poderia estar também explicada pela restrição da base 

de dados (a base utilizada contempla apenas o período histórico entre 1990 e 2000). Se 

considerarmos um período histórico de dados mais abrangente (consideramos aqui o 

período iniciado em 1965 até o ano 2000), o número total de imigrantes a nível mundial 

dobrou de dimensão no período, saindo de 75 milhões de pessoas, e alcançando 150 

milhões de pessoas. Vale salientar que os dados do Banco Mundial não apresentam 

abertura por nível educacional e, portanto, contemplam a população migrante em todos os 

níveis educacionais. 
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Figura 8 – População mundial migrante 
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Fonte: Banco Mundial (World Development Indicators) & OCDE 

 

O crescimento significativo considerado entre os anos, entretanto, considera o 

número absoluto de imigrantes e não desconta o crescimento da população mundial. 

Portanto, mais coerente seria considerar o percentual da população migrante em relação à 

população mundial total. Nesta perspectiva, a taxa de migração internacional de trabalho 

saiu de 2,3% para 2,5% da população mundial. Esta estatística demonstra que, mesmo 

considerando um período de tempo mais abrangente, a mobilidade do fator trabalho não 

apresenta tendência acelerada de crescimento. 
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Figura 9 – População Migrante como percentual da população mundial 

População Mundial Migrante % da população mundial total

2,3
2,5

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

4

1965 2000

População Mundial Migrante % população total  
Fonte: Banco Mundial (World Development Indicators) & OCDE 

 

Um fato de relevância a ser considerado é a distribuição desta população migrante 

entre os países desenvolvidos e os países em desenvolvimento. O fenômeno do “Brain 

Drain” caracteriza-se como a migração de trabalhadores qualificados, com origem nos 

países em desenvolvimento e com destino aos países desenvolvidos. Entretanto, devemos 

destacar que dentre o estoque de mão-de-obra internacional migrante total, 60% está 

concentrado nos países em desenvolvimento, considerando os imigrantes de todos os 

níveis educacionais.  

 

Através da análise dos disponibilizados pelo Banco Mundial para a população 

imigrante em geral (considerando todos os níveis educacionais), percebemos que a maior 

parte dos imigrantes reside em países em desenvolvimento e existe, portanto, um fluxo 

entre os países em desenvolvimento e não apenas um fluxo com direção aos países 

desenvolvidos. 
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Figura 10 – Distribuição da população migrante entre os países desenvolvidos e em 

desenvolvimento 
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Os dados considerados acima nos permitem obter uma visão abrangente do 

processo de migração internacional do fator trabalho. Através da análise dos dados, 

percebemos que embora nos anos 2000, a maioria da população migrante concentre-se 

nos países em desenvolvimento, o crescimento apresentado para os países desenvolvidos 

foi 19% maior. Isto mostra uma ampliação da tendência de migração Sul-Norte, que 

representa a migração com origem nos países em desenvolvimento e destino aos países 

mais ricos, denominados de eixo norte. 

  

Se compararmos o fluxo atual com os fluxos históricos percebemos alterações 

significativas, particularmente na direção das migrações. As questões históricas 

relacionadas à migração estão baseadas em um fluxo de colonização, em que a migração 

ocorria no sentido inverso ao que vêm se desenvolvendo hoje (“Brain Drain”), ou seja, 

era uma migração no sentido Norte-Sul. 
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Os economistas explicam as decisões humanas, como a migração, utilizando o 

conceito de maximização da utilidade, o qual assume que o objetivo final dos indivíduos 

é maximizar a utilidade pessoal através do bem-estar. No caso específico da migração, os 

migrantes potenciais irão considerar como a migração irá impactar o seu salário, a sua 

rede de relacionamentos familiares e não-familiares, assim como outros fatores que 

afetam o bem-estar. Geralmente, o indivíduo fará a opção da migração quando o 

resultado líquido entre a  situação atual e final for positivo.  

 

Embora a decisão de migração seja tomada a nível individual, podemos 

considerar a partir das estatísticas de dados apresentadas, que a tendência em relação aos 

países representa a soma das decisões individuais. Quando a utilidade é maximizada 

através da migração internacional para um grande número de indivíduos de alta 

qualificação, os países passam a apresentar taxas elevadas de “Brain Drain”. Além de 

altas taxas de migração, alguns países apresentaram um crescimento acelerado da taxa de 

“Brain Drain” entre os anos de 1990 e 2000. Dentre eles destacam-se os pequenos países 

da América Latina, Caribe e África. 

 

Estes países apresentaram um fenômeno de fuga de cérebros no ano 2000, uma 

vez que esta aceleração pode estar demonstrando a falta de políticas públicas nos países 

para retenção dos talentos. Percebe-se que entre os países de maiores taxas de 

crescimento do “Brain Drain” estão os países de menor dimensão territorial. Os países 

que apresentam as maiores taxas de fuga de cérebro (acima de 60%) no ano 2000 são 

apresentados na tabela 3.  

 

Tabela 3 – Taxas de “Brain Drain” por país de origem 
País de origem Taxa Migração Trabalho qualificado em 2000 

Ilhas Fiji 100,00% 

Gambia 100,00% 

Ilha de Malta 100,00% 

Ilhas Maurício 100,00% 

São Cristóvão e Névis 100,00% 

Santa Lucia 100,00% 
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Ilhas Seychelles 100,00% 

Serra Leoa 100,00% 

Tonga 100,00% 

Cabo Verde 99,70% 

Suriname 91,83% 

Haiti 89,64% 

Granada 89,17% 

Gana 88,17% 

Moçambique 82,24% 

Liberia 81,80% 

Ilha Samoa 79,23% 

Dominica 74,47% 

Barbados 72,75% 

São Vicente e Granadinas 71,43% 

Ilhas Marshall  64,92% 

Líbano 62,97% 

Quenia 62,45% 

Guiana 62,12% 

Federação da Micronésia 60,80% 

Fonte: Base de dados compilada (Docquier e Marfouk - 2007) - Elaboração da autora 

 

Estes países apresentam como característica de sua base educacional uma pequena 

população de alta qualificação, e, portanto, a taxa de “Brain Drain” mostra uma evasão 

total ou significativamente parcial de seus talentos. No caso destes países parece 

interessante programar políticas de retenção de talentos através do desenvolvimento de 

oportunidades no setor público e privado para esta população de alta qualificação. Estes 

países apresentam gargalo ao desenvolvimento uma vez que a qualificação da mão-de-

obra é fator determinante para o crescimento e desenvolvimento econômico. 

 

Entre os principais destinos da migração internacional de trabalho qualificado 

destacam-se os países do Eixo Norte: América do Norte e Europa Ocidental, além da 

Austrália. Estes países de alta renda oferecem oportunidades de emprego e salários 

atrativos para os trabalhadores qualificados dos países em desenvolvimento. Os 
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principais países receptores de mão-de-obra qualificada em termos absolutos são 

apresentados na tabela 4. 

 

Tabela 4 – Países de destino com o maior número de imigrantes qualificados 
País Destino Número de Imigrantes Qualificados 

Estados Unidos 16266027 

Canadá 4595970 

Austrália 2565966 

Reino Unido 1787481 

Alemanha 1536956 

França 914224 

Japão 651680 

Suiça 463663 

Nova Zelândia 424923 

Holanda 383726 

Suécia 353438 

Espanha 343274 

Fonte: Base de dados compilada (Docquier e Marfouk - 2007) - Elaboração da autora 

 

Percebemos que, em termos de números absolutos, o país que apresenta o maior 

número de imigrantes internacionais qualificados é os Estados Unidos, seguido pelo 

Canadá e pela Austrália. Estes países apresentam uma grande dimensão territorial e uma 

população total significativa. 

 

Dada a necessidade de trabalho altamente qualificado, estes países de alta renda 

muitas vezes utilizam programas formais de migração para ampliar a oferta de mão-de-

obra qualificada, além do estoque de trabalhadores qualificados provenientes dos 

cidadãos locais. Historicamente estes programas se concentraram nas áreas de educação e 

saúde. A partir dos anos 90, o crescimento de setores como informática e 

telecomunicações têm alterado a estrutura de mão-de-obra qualificada necessária ao 

desenvolvimento dos países de alta renda. Esta mudança de padrões, gerou uma 

necessidade de mão-de-obra qualificada em um nível de grandeza tal, que a os 

trabalhadores locais não atenderiam à demanda. A Índia, por exemplo, domina o mercado 
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internacional de trabalho em áreas relacionadas à computação, e representa 60% da 

migração de trabalhadores qualificados na área para os Estados Unidos. 

 

Entre os países que desenvolvem programas de migração qualificada destacam-se 

Austrália, Canadá, França, Alemanha, Irlanda, Japão, entre outros. O maior programa, 

entretanto, permanece sendo o H-1B Visa dos Estados Unidos, o qual foi desenhado para 

atender a demanda de mão-de-obra qualificada em algumas áreas específicas, como 

Contabilidade, Computação, Educação, Engenharia e Medicina. 

 

Discute-se na literatura econômica internacional sobre o impacto da migração 

sobre as economias de destino. O aumento da oferta de mão-de-obra qualificada, 

associada a uma manutenção da demanda, iria levar a uma depreciação dos salários reais 

dos trabalhadores da economia. Portanto, entender a representatividade desta mão-de-

obra imigrante na população de alta qualificação no país de destino é relevante para que 

possamos avaliar a o possível impacto. Muitas das políticas restritivas dos países ricos 

estão baseadas no argumento da depreciação dos salários pela entrada de imigrantes 

estrangeiros. Esta relação, entretanto, não demonstra ser muito representativa para os 

países. 

 

Para os países de destino, podemos considerar que a taxa de migração pode ser 

calculada como o número total de imigrantes qualificados com destino ao país dividido 

pelo contingente de pessoas qualificadas no país. Este indicador irá representar o 

percentual de imigrantes qualificados na força de trabalho qualificada total do país. Ao 

considerarmos as maiores taxas de migração qualificada para os países de destino 

teremos os dados apresentados na tabela 5. 

 

Tabela 5 - Países de destino com as maiores taxas de imigração de trabalho qualificado 
País Destino Taxa de Imigrantes de alta qualificação 

Nova Zelândia 0,20% 

Austrália 0,17% 

Suiçã 0,14% 
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Canadá 0,13% 

Luxemburgo 0,12% 

Irlanda 0,09% 

Islândia 0,07% 

Reino Unido 0,07% 

Suécia 0,06% 

Estados Unidos 0,05% 

Holanda 0,05% 

Áustria 0,05% 

Noruega 0,05% 

Fonte: Base de dados compilada (Docquier e Marfouk - 2007) - Elaboração da autora 

 

Percebemos que os países com os maiores índices de presença de imigrantes 

estrangeiros de alta qualificação são os seguintes: Nova Zelândia, Austrália, Suíça 

Luxemburgo, Canadá e Irlanda. O país que apresenta o maior percentual de imigrantes 

qualificados em relação à sua população de alta qualificação é a Nova Zelândia, com 

0,2% da população de alta qualificação sendo composta por imigrantes. 

 
 

3.4- O CASO ESPECÍFICO DA AMÉRICA LATINA E CARIBE  

 

A migração internacional encontra seus determinantes básicos nas desigualdades 

e nos níveis de desenvolvimento, cuja enormidade, persistência e notoriedade no mundo 

globalizado contemporâneo aumenta as chamadas pressões migratórias (FNUAP, 1998). 

Os países da América Latina e do Caribe mostraram nas últimas décadas um 

comportamento econômico instável e a recuperação insinuada em alguns deles durante os 

anos 1990 apenas conseguiu reverter a graves conseqüências da “década perdida” de 

1980 (CEPAL, 2002).  

 

A assimetria na distribuição dos benefícios oferecidos pela economia 

internacional se faz presente na região, seja pelas carências de capital humano e de 

conhecimento, as mudanças do papel do Estado no plano social ou, em geral, pelas 

insuficiências estruturais do desenvolvimento. Por sua vez, a precariedade do emprego e 
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o aprofundamento das tensões sociais geraram uma sensação generalizada de 

vulnerabilidade social na região; em face da percepção de insegurança, risco e 

vulnerabilidade — que se reflete em pesquisas de opinião pública amplamente difundidas 

pelos meios de comunicação—, ganha corpo uma crescente aceitação da emigração como 

alternativa para enfrentar as difíceis condições de vida, a incerteza trabalhista e o 

inconformismo com os resultados do padrão de desenvolvimento. (CEPAL, 2002). 

 

A América Latina e Caribe é a região do mundo com maior intensidade de 

migrações internacionais no sentido Sul-Norte – especialmente com destino aos Estados 

Unidos e certos países europeus. O impacto socioeconômico, político e cultural deste 

fenômeno é sumamente relevante, tanto nos países de origem, quanto nos países de 

destino e de trânsito ou passagem dos migrantes internacionais. Um dos aspectos 

fundamentais para as economias da América Latina e Caribe são as transferências de 

divisas. Calcula-se, de acordo com o BID, que em 2003 as transferências financeiras 

recebidas na América Latina superaram os US$38 bilhões – montante superior ao valor 

combinado do Investimento Estrangeiro Direto e da Assistência Oficial para o 

Desenvolvimento recebido pelos países do subcontinente. O México, o Brasil e a 

Colômbia foram os principais países receptores destas transferências. 

 

O expressivo fenômeno da migração latino-americana e caribenha implica custos, 

desafios e oportunidades nos países emissores, receptores e de trânsito. Dentre os custos 

derivados da migração latino-americana e caribenha, especialmente nos países de origem 

ou emissores, destacam-se: a desintegração familiar, a “fuga dos cérebros” (a perda do 

escasso recurso humano qualificado), e as dificuldades e incertezas surgidas dos 

deslocamentos internacionais e da adaptação à cultura dominante nas comunidades de 

destino ou receptoras (bem como aos novos ambientes de trabalho).  

 

No que diz respeito às oportunidades derivadas do fenômeno migratório latino-

americano e caribenho cumpre citar as seguintes: (a) a migração permite abrir novos 

espaços de diálogo, de aproximação e de integração social, econômica e política entre os 

países, sociedades e culturas do continente e do mundo; (b) a criação de comunidades 
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transnacionais permitiria manter uma identidade familiar, psicológica, cultural e 

sociopolítica que é sumamente importante para evitar a alienação ou riscos conexos, (c) 

como já foi dito as remessas ou transferências financeiras enviadas pelos migrantes 

latino-americanos e  caribenhos aos seus familiares nos países de origem é uma fonte de 

renda extremamente relevante em muitos países, conseqüentemente os Estados poderiam 

facilitar o ingresso de tais recursos, bem como promover modos mais eficientes de 

utilização no consumo, na poupança e no investimento produtivo (d) o fato de que a 

comunidade latino-americana e caribenha residente nos Estados Unidos é cada vez mais 

relevante na política, na cultura e na economia doméstica da principal potencia mundial 

deve ser considerado de maneira mais enfática, detalhada e profunda no momento de 

formular e implementar as políticas externas continentais e globais dos países da região, 

(e) historicamente a migração internacional foi utilizada como uma virtual “válvula de 

escape” ao permitir uma certa descompressão das tensões geradas pelo desemprego e pela 

exclusão social nos países de origem, (f) todavia, a migração internacional se configura 

como uma forma legítima de mobilidade social ascendente. (Ávila, 2005) 

 

Portanto, a redução das brechas e a convergência econômica são condições 

elementares para que diminuam os estímulos à migração no longo prazo; enquanto isto 

não ocorre, os países da região poderiam conviver com a migração internacional, 

enfrentando suas múltiplas conseqüências, mas também aproveitando suas oportunidades. 

 

As economias desenvolvidas normalmente necessitaram de trabalhadores dos 

países menos desenvolvidos, dada a escassez de mão-de-obra e o envelhecimento da 

população. Esta demanda, que às vezes vai além da influência imediata dos ciclos 

econômicos, ocorre em virtude da formação de mercados trabalhistas duais, que abrem 

espaços para a inserção de trabalhadores estrangeiros nos extremos do espectro de 

qualificações. Na medida em que o fluxo trabalhista externo contribua para preencher os 

vazios deixados pela oferta nacional, a migração pode ser um mecanismo de ajuste nos 

países de recepção, mas também pode operar como um fator que neutralize a elevação 

dos salários e permita aumentar os excedentes do capital; estas circunstâncias fazem com 

que os sindicatos e trabalhadores nativos resistam à imigração maciça.   
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Embora não seja um fenômeno novo, a crescente demanda nos países 

desenvolvidos por pessoal estrangeiro com habilidades específicas obriga a revisar as 

barreiras que se interpõem à sua mobilidade. Os que possuem qualificações elevadas se 

encontram em melhor posição para participar ativamente na mobilidade contemporânea; 

assim o mostra o Acordo Geral sobre o Comércio de Serviços (AGCS) que, entre os tipos 

de serviços, contempla o serviço prestado por pessoa física, enfatizando o movimento 

temporário de pessoal qualificado. Embora este Acordo estabeleça restrições 

quantitativas e exigências adicionais (como a permissão de trabalho), que são fonte de 

controvérsias no momento de sua aplicação —já que implicam a análise de cada caso 

separadamente—, a premissa básica é que tais movimentos são complementares ao 

comércio e permitem aumentar a participação dos países no desenvolvimento do 

comércio mundial, o que poderia ajudar a reduzir a longo prazo os estímulos à migração 

(Iredale, 2001; FNUAP, 1998).  

 

É claro que os países desenvolvidos realizam esforços deliberados para atrair 

especialistas escassos —em alguns casos isso faz parte de suas políticas de recursos 

humanos— e encontram favorável acolhida em numerosos segmentos das sociedades de 

origem dos migrantes. É especialmente notório em tais países o aumento da demanda de 

imigrantes com habilidades cada vez mais específicas —como as de engenharia e a 

tecnologia no campo geral da informática—, para os quais se oferecem condições 

impossíveis de igualar nas nações da região. 

 

No início da década de 1990, cerca de 300,000 profissionais e técnicos latino-

americanos e caribenhos —aproximadamente 3% de sua disponibilidade na região— 

residiam em países distintos aos de seu nascimento; mais de dois terços deste total se 

concentrava nos Estados Unidos (Villa e Martínez, 2000), onde se estima que 12% dos 

indivíduos com diplomas em ciência e engenharia sejam estrangeiros, em sua maioria 

procedentes de um país em desenvolvimento (Pellegrino, 2000). 
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A emigração destes recursos humanos foi motivo de profundas discussões na 

região, pois sua importância vai além das dimensões quantitativas. O debate tradicional 

sobre a fuga de cérebros – o “Brain Drain”, que dá ênfase às suas repercussões negativas 

—enquanto fator que ajuda a aumentar as lacunas, reduz a formação de massas críticas e 

afeta a distribuição de renda—, se combina com propostas dirigidas a estimular a 

circulação e o intercâmbio de recursos humanos qualificados (“brain circulation” e “brain 

Exchange”). Isto tem por objetivo converter os migrantes em nexos entre as redes locais e 

globais de desenvolvimento científico e tecnológico, e em agentes de transferência de 

conhecimento e tecnologia (Pellegrino, 2000).  

 

Do ponto de vista dos países de origem, estas propostas visam aproveitar as 

oportunidades abertas pela globalização, mas sua implementação se vê dificultada pelas 

práticas de flexibilização trabalhista aplicadas pelas grandes empresas, a retenção dos 

estudantes mais destacados nas universidades do mundo desenvolvido, a enorme 

disparidade entre as condições de trabalho e os salários oferecidos por distintos países e a 

ausência de ambientes apropriados para a revinculação. 

 

As crescentes oportunidades para os indivíduos no exterior se fazem ostensivas 

diante da escassa capacidade dos países em desenvolvimento de reter seus quadros 

qualificados. Todavia, nem sempre se concretizam: muitos migrantes qualificados não 

conseguem maximizar seus benefícios por causa das dificuldades para obter o 

reconhecimento de suas qualificações; além dos requisitos e limitações à livre 

mobilidade, enfrentam obstáculos para uma inserção apropriada nos países de destino 

(como as regras de prioridade em favor do pessoal nacional), o que diminui suas 

contribuições (CEPAL, 2002; Iredale, 2001; FNUAP, 1998).  

 

Em alguns países receptores discute-se quanto ao aumento da imigração de 

profissionais e técnicos ser um fator depressor de salários entre os grupos mais 

qualificados da força de trabalho, associação observada nos anos 1990 entre os cientistas 

e engenheiros dos Estados Unidos (Espenshade e outros, 2001). Embora estas 

circunstâncias introduzam motivo para cautela sobre as expectativas de formação de um 
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mercado global de recursos humanos qualificados, não desmentem o papel que estes 

migrantes podem cumprir na transferência tecnológica e sua importância deve servir de 

estímulo para a busca de melhores práticas —políticas ativas— do aproveitamento de 

suas potencialidades para os países emissores. Nesse sentido, alguns processos de 

integração dentro da região são instrutivos, pois contemplam medidas que facilitam a 

mobilidade de profissionais e a formação conjunta de programas de pós-graduação. 

Assim, a criação de oportunidades trabalhistas —junto à continua capacitação— para 

trabalhadores altamente qualificados é tarefa prioritária na agenda regional, assim como o 

desenvolvimento de programas para a retenção de talentos e principalmente o 

desenvolvimento de um “Brain Drain” reverso, para incorporar às economias regionais os 

cérebros que, através do tempo de experiência em economias mais desenvolvidas, 

incorporaram práticas e tecnologia que podem ser fundamentais para o desenvolvimento 

da América Latina e do Caribe. 

 

3.5 - APLICAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS DA 

REGRESSÃO ÀS TAXAS DE “BRAIN DRAIN” A NÍVEL MUNDIAL 

 

O objetivo nesta seção do capítulo é aplicar a metodologia de avaliação das 

variáveis explicativas das taxas de “Brain Drain” aos diversos países em 

desenvolvimento originários da migração, através de análise de regressão. A metodologia 

utilizada será descrita ao longo desta seção. 

  

Partindo da base de dados descrita na seção 3.2 deste capítulo, agregamos 

variáveis adicionais aos dados apresentados, com o intuito de avaliar os determinantes do 

“Brain Drain”. A teoria do capital humano pode ser considerada o principal referencial 

teórico utilizado para justificar diferenças de salários e, segundo Borjas (1999), a decisão 

de migrar é motivada pelos diferenciais de salários. Para avaliar os determinantes da 

migração com base na teoria do capital humano, definimos a variável diferença de salário 

entre os países para compor o modelo de regressão dos determinantes do “Brain Drain”.  
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Fundamentado na abordagem teórica selecionada, o diferencial a ser considerado 

entre os países passa a ser a expectativa do valor presente do salário, ou seja, o salário 

ponderado pela probabilidade de encontrar emprego. Este último poderia ser obtido pela 

utilização de taxas de desemprego: quanto menor o desemprego, maior a probabilidade 

de encontrar emprego. Portanto, consideramos também a variável desemprego nos países 

de destino como segunda variável a compor o modelo de regressão.  

 

Segundo Buttner (1999), estudos empíricos a respeito dos fluxos líquidos de 

migração freqüentemente consideram que outro conjunto de variáveis, entre elas a 

distância e a similaridade cultural entre os países, tendem a afetar as decisões de 

migração. Argumenta-se que grandes distâncias estariam associadas a custos maiores. O 

modelo de custo benefício baseia-se no retorno esperado do capital humano, onde são 

levados em conta os custos decorrentes da migração e os ganhos esperados na região de 

origem e de destino, ambos ponderados pelo salário esperado e pela probabilidade de ser 

empregado em cada uma das regiões envolvidas no processo de decisão. Sempre que o 

retorno esperado for positivo, o indivíduo irá optar pela migração, já que os benefícios 

esperados no local de destino seriam maiores do que na região de origem. Com base na 

teoria apresentada e na literatura sobre o assunto, adicionamos as variáveis dummies 

relacionadas às questões culturais e de distância para compor o modelo de regressão a ser 

estimado. 

 

A metodologia da análise de regressão proposta sugere os seguintes passos: 

 

1) Escolha da variável dependente e do período a ser considerado: A aplicação 

sugerida considera como variável dependente a taxa de “Brain Drain”, ou da migração da 

mão-de-obra qualificada com origem nos países em desenvolvimento e destino aos países 

desenvolvidos, oriundo da base de dados utilizada e descrita nesta seção. Conforme já 

definido, as taxas de “Brain Drain” estão expressas em percentual da população migrante 

qualificada em relação à população remanescente qualificada. Trabalha-se com os dados 

disponíveis para o ano 2000. Os dados são provenientes do Banco Mundial, conforme 

exposto acima.  
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2) Escolha das variáveis independentes: A aplicação feita considera, com base nos 

aspectos teóricos apresentados, as seguintes variáveis explicativas: 

 

 Diferenças de salários entre os países de origem e de destino. Os valores 

da variável estão expressos em dólares dos Estados Unidos, tendo-se como 

ano base o ano 2000, obtido através de pesquisa no site do Bureau of 

Labor Statistics do Governo dos Estados Unidos (www.bls.gov). 

 

 Taxa de desemprego no país de destino. Os valores da variável são 

harmonizados e estão expressos em % da população desempregada, tendo-

se como base o ano 2000, obtido através de pesquisa no site da 

Organização Mundial do Trabalho - LABORSTA Labour Statistics 

Database (www.ilo.org). 

 

 Variável Dummy relacionada à Similaridade Cultural (0 representando a 

ausência de similaridade cultural e 1 representando a presença de 

similaridade). Esta variável está relacionada com a similaridade de línguas 

do país (mesma raiz lingüística). 

 

 Variável Dummy relacionada à Proximidade Geográfica (0 representando  

menores distâncias e 1 representando maiores distâncias). Consideramos 

para esta análise que os países que se encontravam no mesmo continente 

apresentavam proximidade geográfica (menores distâncias) enquanto que 

os países de continentes distintos apresentavam ausência de proximidade 

(maiores distâncias). 

 

3) Estimação econométrica da equação de regressão com base nas variáveis 

propostas: A estimação da equação de regressão se dará pelo método dos mínimos 

quadrados ordinários (M.Q.O.).  
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  Os resultados obtidos estão apresentados no quadro 1 que passaremos a analisar a 

seguir. Para tal precisamos nos ater a alguns pontos-chave de análise dos resultados. 

 

1. “R² Ajustado”: coeficiente de determinação ajustado. Na análise de regressão 

múltipla, toda vez que uma variável independente é adicionada, o coeficiente de 

determinação aumenta, mesmo que esta nova variável não contribua significativamente 

para a explicação da variância residual. Desta forma, é útil analisar o coeficiente ajustado, 

que, ao contrário do coeficiente de determinação, diminui se a variável adicionada 

possuir um poder de explicação baixo, podendo ter até um valor negativo. Esse indicador 

nos mostra a variação de “y” em função de “x”. Ou seja, deseja-se saber se a correlação 

entre as variáveis dependentes e independentes é substancial.  

 

2. “Valor P (F)”: Esse indicador nos mostra a probabilidade do desvio padrão. 

Adotaremos o nível de probabilidade, para a regressão em questão, de 95%. Assim, para 

que esse indicador seja estatisticamente significante, o mesmo deverá apresentar valores 

entre 0 e 5% (0,05). Dessa forma, propicia-se uma confiança boa com relação aos valores 

dos coeficientes lineares e angulares da equação (Y= a + bx). Sendo “a” o coeficiente 

linear e “b”, o coeficiente angular. 

 

Considerando a análise de Regressão para as a Taxa de “Brain Drain”, 

percebemos que a variável explicativa diferença de salários entre os países e a taxa de 

“Brain Drain” destes países são positivamente correlacionadas, o que significa que 

quanto maior a diferença entre os salários, maior a taxa de “Brain Drain”. Esta relação 

era esperada e está baseada na teoria do capital humano em que investimentos em 

qualificação se refletem em melhores salários, e a decisão de migração está baseada nesta 

diferença entre os salários. O segundo ponto a se perceber é que a variável pode ser 

considerada relevante para o modelo, tendo em vista que o valor de “P” é significativo, 

ficando abaixo de 0,05. 

 

Em contrapartida, as taxas de desemprego no país de destino e a taxa de “Brain 

Drain” estão negativamente correlacionadas conforme esperado. O segundo ponto a se 
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perceber é que a variável não pode ser considerada significante para o modelo, tendo em 

vista que o valor de “P” fica acima de 0,05. Podemos relacionar este resultado ao fato dos 

agentes não terem informações simétricas no mercado, ou seja, a mão-de-obra qualificada 

não teria acesso às informações das taxas de desemprego do país de destino, ou que as 

crises econômicas te, maior impacto do que as taxas de desemprego. 

 

 

Quadro 1 – Equação estimada para “Brain Drain” mundial no ano 2000  

  

Tx Brain Drain = 0,106 - 0,00363 Taxa Desemprego país destino + 0,218 Variável 

Dummy - Cultura - 0,176 Variável Dummy 2 –Distância + 0,00719 Diferença de Salário 

entre os países  

 

Análise das estatísticas 

Variável                                                 Coef             SE Coef                T                   P 

Constante                                             0,10567         0,04121            2,56            0,011 

Taxa Desemprego país destino            -0,003631     0,002643          -1,37           0,170 

Variável Dummy - Cultura                    0,21789       0,03140             6,94            0,000 

Variável Dummy 2 -Distância              -0,17574        0,03206          -5,48             0,000 

Diferença de Salário entre os países    0,0071893    0,0006960      10,33            0,000                                     

 

S = 0,132859                            R² = 71,6%                          R² Ajustado = 71,4% 

Tamanho da amostra: N = 515 

Fonte: Base de dados compilada (Docquier e Marfouk - 2007) - Elaboração da autora 

 

 

 A variável dummy similaridade cultural também apresenta uma correlação 

positiva com a variável resposta, uma vez que na presença de similaridade cultural, as 

taxas de “Brain Drain” são mais elevadas, ou seja, os custos de migração são inferiores. 

Portanto, com base na teoria apresentada, a probabilidade de migração é maior uma vez 

que quanto menores forem os custos de migração, tanto de ordem econômica quanto 
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psíquica, maior a probabilidade de ocorrer a migração. O segundo ponto a se perceber é 

que a variável pode ser considerada relevante para o modelo, tendo em vista que o valor 

de “P” é significativo, ficando abaixo de 0,05. 

 

A variável dummy proximidade geográfica apresenta uma correlação negativa 

com a variável resposta, uma vez que as menores distâncias estão associadas à taxas de 

“Brain Drain” mais elevadas, ou seja, os custos econômicos de migração são inferiores.. 

O segundo ponto a se perceber é que a variável pode ser considerada relevante para o 

modelo, tendo em vista que o valor de “P” é significativo, ficando abaixo de 0,05. 

 

Pelo valor do R² Ajustado percebemos que o nível de explicação das variáveis 

independentes é representativo. Concluímos, portanto, que as variáveis que compõem o 

modelo podem ser utilizadas para “explicar” 71,4% do fenômeno. Isto significa que há 

outros fatores determinantes do “Brain Drain”, sejam eles econômicos ou não 

econômicos. O Valor de R² Ajustado = 71,4% mostra que há outros fatores influenciando 

a Taxa de “Brain Drain”, entre eles podemos destacar: crises políticas vividas no país de 

origem, condições de pesquisa nos países de destino, facilidade de abrir novos negócios, 

entre outros fatores que possam ampliar os benefícios associados à migração e não foram 

incluídas no modelo. 
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3.6 - CONCLUSÃO 

 
O conjunto de motivações ou incentivos que historicamente impulsionaram as 

migrações é bastante numeroso, incluindo, por exemplo: a aspiração de melhorar as 

condições de vida e de emprego, os deslocamentos forçosos para preservar a integridade 

física, as desigualdades nos níveis de desenvolvimento, as assimetrias na distribuição dos 

benefícios oferecidos pela economia internacional, as carências de capital humano e 

conhecimentos, a curiosidade, dentre outros.  

 

Os agudos problemas econômicos e sociais dos países em desenvolvimento têm 

incrementado significativamente as pressões para a  migração internacional com destino 

aos países mais desenvolvidos – isto é, no sentido Sul-Norte. Estas pressões, entretanto 

não vêm se configurando na intensidade a que se propõe, uma vez que as políticas 

migratórias restringem o fluxo internacional de trabalho qualificado, principalmente no 

eixo Sul-Norte.  

 

A região da América Latina e Caribe merece destaque pela importância do 

processo migratório em suas economias através das altas Taxas de “Brain Drain da 

região. 

 

Através da análise quantitativa dos dados concluímos que o número de imigrantes 

qualificados superou o número de imigrantes não qualificados no ano 2000. Entretanto, 

ao descontarmos o crescimento populacional e as alterações na matriz de distribuição 

educacional dos países, comprovamos estatisticamente que a variação das Taxas de 

“Brain Drain” não foi significativa entre os anos 1990 e 2000; 

 

De acordo com a teoria apresentada a migração é determinada pelas diferenças de 

salários entre os países, pela probabilidade de encontrar emprego no país de destino e 

pelos aspectos relacionados aos custos da migração. A migração é um investimento em 

capital humano onde indivíduos migram quando o valor presente do salário real no país 

de destino menos o custo da migração excede e salário do país de origem. 
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Estimamos uma equação de regressão para verificar os determinantes do “Brain 

Drain” com origem nos países em desenvolvimento. A regressão estimada, considerando 

como variável resposta a taxa de “Brain Drain” a nível mundial apresenta uma correlação 

substancial com as variáveis explicativas definidas (diferença de salário entre os países de 

origem e de destino, a taxa de desemprego no país de destino e as variáveis dummies 

similaridade cultural e proximidade geográfica). Com base no resultado da regressão, 

71,4% das variações nas taxas de “Brain Drain” podem ser explicadas pelas variáveis 

consideradas no modelo. 
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CAPÍTULO 4:                              

Migração internacional de trabalho qualificado: o fenômeno do “Brain Drain” no Brasil 
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INTRODUÇÃO 

 

A mão-de-obra qualificada é fator de extrema relevância no desenvolvimento 

econômico-tecnológico dos países. Apesar da importância do tema, não foi possível 

evidenciar trabalhos que objetivassem quantificar o fenômeno e analisar os principais 

determinantes do “Brain Drain” com origem no Brasil. 

 

Ao consideramos os fluxos provenientes da mobilidade do fator trabalho, o Brasil 

passou de país de imigração a país de emigração. O fluxo emigratório teve início nos 

anos 80, tendo como causas centrais a falta de oportunidades de trabalho, de perspectivas, 

de condições de sobrevivência e de um futuro melhor, bem como a oferta de empregos e 

as perspectivas de melhores salários nos países do eixo norte, ou países ricos. 

 

A tendência histórica da imigração norte-sul foi revertida pelo fluxo sul-norte a 

partir de meados do século XX. O Brasil não foi exceção: com uma notável 

intensificação do fluxo emigratório e sua diáspora já constitui uma das principais 

preocupações da política externa nacional.  

 

Em 2002, as estimativas do Ministério das Relações Exteriores (MRE) já 

apontavam a existência de aproximadamente 2,5 milhões de emigrantes brasileiros, dado 

este que hoje, sempre como estimativa, supera os 3 milhões de brasileiros emigrados. 

Ainda segundo a mesma fonte só os Estados Unidos da América seriam, em 2002, 

responsáveis pela recepção de 800 mil brasileiros. Carvalho (1996) estima que as perdas 

líquidas populacionais de brasileiros com dez ou mais anos de idade gravitariam, ao 

longo dos anos 80, entre 1 milhão e 2,5 milhões. Entretanto, o MRE não divulga o 

número de imigrantes segundo o nível educacional, e, portanto, não temos uma dimensão 

da representatividade do fenômeno do “Brain Drain” no país com base nesta fonte. 

 

No caso específico brasileiro, paira uma grande incerteza no ambiente técnico-

científico quanto ao número exato de brasileiros que teriam começado a sair do país, 
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supostamente, entre o final da década de 1970 e o início dos anos 1980, um ciclo cuja 

principal causa pode estar associada à instabilidade econômica da década de 1980 e a 

conseqüente perda do poder aquisitivo das pessoas.  

 

As dificuldades de chegar a estimativas mais precisas sobre os emigrantes 

internacionais brasileiros devem-se, em larga medida, ao caráter irregular do fluxo 

migratório; irregularidade essa que varia, em grau, de acordo com as dificuldades 

enfrentadas pelo emigrante para pisar em solo estrangeiro, da falta de controle nas 

imigrações do Brasil e dos países de destino. 

 

Guarda correspondência com essas estratégias desenvolvidas pelos emigrantes 

internacionais brasileiros para alcançar o êxito migratório pelas restrições à entrada deles 

tanto em países da Europa quanto nos EUA, (Margolis 1994; Goulart & Sales, 1996; 

Vainer, 2001,), por meio da adoção de uma legislação cada vez mais restritiva: com uma 

taxa de crescimento anual de 1,9% no período 1965/1990, o fluxo migratório 

internacional tem sido motivo de políticas cada vez mais restritivas. O percentual de 

governos que adotou políticas voltadas para reduzir a imigração passou, no caso dos 

países desenvolvidos, de 26% em 1976 para 43% em 1995 e, entre os países em 

desenvolvimento, de 3% para 29% (Nações Unidas, 1997). Estas políticas migratórias 

afetam principalmente os países subdesenvolvidos e em desenvolvimento, como o Brasil. 

 

 O objetivo deste capítulo é realizar uma análise do fenômeno do “Brain Drain” no 

Brasil, avaliar a sua dimensão e entender melhor os determinantes do fenômeno. O 

capítulo foi subdividido em cinco seções: a caracterização do fenômeno, a educação 

superior como determinante do “Brain Drain” no Brasil, a metodologia e dados 

utilizados, a aplicação e análise dos resultados da regressão e os efeitos positivos da 

migração no Brasil. 
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4.1 - O FENÔMENO DO “BRAIN DRAIN” NO BRASIL: EVOLUÇÃO, 

DIMENSÃO E CARACTERIZAÇÃO 

 

Na literatura atual encontramos alguns trabalhos que retratam a situação de 

emigração internacional com origem no Brasil, entretanto, a maioria destes trabalhos 

apresenta um enfoque sociológico e político, com ênfase nos direitos humanos e na 

condição de vida dos migrantes. (Ver Ávila (2005) e Patarrá (2006)) 

 

O Ministério das Relações Exteriores apresenta números estimados de brasileiros 

residentes no exterior, entretanto, estas informações não apresentam a abertura que 

necessitamos para avaliar o fenômeno do “Brain Drain” no país. Para que possamos 

avaliar a amplitude do fenômeno, é necessária uma base de dados estratificada por nível 

educacional. Utilizaremos na análise de dados para o Brasil, a base de dados descrita no 

capítulo 3 deste trabalho. 

 

Com base nessas informações (dos censos populacionais do Brasil) com o 

detalhamento do nível de escolaridade e o controle de imigração dos países da OCDE, 

poderemos agregar à literatura econômica nacional uma dimensão deste fenômeno de 

grande importância para o país. Este é um primeiro passo na definição da relevância deste 

processo, que com o aumento da interação entre os países, tenderá a se ampliar. E com 

base neste dimensionamento, o país pode desenvolver iniciativas públicas e privadas para 

ampliar os benefícios deste processo de internacionalização de trabalhadores brasileiros 

de alta qualificação. 

 

Uma das primeiras análises a ser realizada, é a variação do número total de 

imigrantes brasileiros qualificados nos países da OCDE entre os anos de 1990 e 2000. Ao 

analisarmos o número absoluto de imigrantes qualificados brasileiros, percebemos que o 

mesmo cresceu em 220% no período, o número total de imigrantes de alta qualificação 

passa de 76 mil em 1990 para 168 mil em 2000, de acordo com os dados provenientes da 

base de dados compilada (Docquier e Marfouk 2007) Isto significa que, em termos 

absolutos, o “Brain Drain” brasileiro vêm se ampliando ao longo do tempo. 
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Para avaliarmos o impacto desta emigração sobre o país, precisamos considerar o 

fenômeno em termos relativos, ou seja, quanto este número total de imigrantes representa 

da população qualificada remanescente do país. A população qualificada do Brasil 

cresceu em 150% no mesmo período, o que significa que a Taxa de “Brain Drain” 

aumentou no período, saindo de 1,57% em 1990 para 2,30% da população qualificada em 

2000. Esta taxa pode ser considerada baixa se comparada a outros países como Serra 

Leoa e Ilhas Malta, que apresentam uma evasão de 100% de sua mão-de-obra de alta 

qualificação.  

 

Figura 11 – Número de imigrantes brasileiros de alta qualificação 
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Fonte: Base de dados compilada (Docquier e Marfouk 2007) - Elaboração da Autora 

 

De acordo com as teorias econômicas estudadas no capítulo 2, uma taxa 

moderada de “Brain Drain” pode ser benéfica para o país de origem, uma vez que amplia 

o retorno sobre a educação, além do impacto positivo das remessas de divisas no balanço 

de pagamentos e do intercâmbio de informação e tecnologia. O Brasil, ao apresentar uma 

taxa de “Brain Drain” moderada pode se beneficiar deste processo migratório e agregar 
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uma rede de relacionamentos internacional, que pode ampliar a sua inserção no mercado 

mundial de forma competitiva. 

 

Neste mesmo período a população total do país cresceu 129%, abaixo do 

crescimento da população qualificada, o que significa que o país esta alterando a sua 

composição da matriz educacional para os indivíduos considerados na base de dados 

(indivíduos acima de 25 anos). Entretanto, a velocidade com que esta mudança está 

ocorrendo poderia ser muito mais significativa. A alteração na participação do número de 

trabalhadores qualificados reflete e apóia a sustentabilidade do crescimento do país uma 

vez que é conseqüência dos investimentos em educação realizados no país. 

 

De acordo com as estimativas do MRE, cerca de 3 milhões de brasileiros estariam 

vivendo em outros países. Ao definirmos a base de dados a ser trabalhada, destacamos as 

limitações e, entre elas, o fato de que a base não considera as imigrações ilegais. Esta é 

uma limitação importante para analisarmos o número total de imigrantes, uma vez que 

grande parcela dos imigrantes de baixa qualificação é ilegal. De acordo com a base de 

dados estudada, o número de emigrantes brasileiros nos países da OECD representava 

cerca de 400 mil pessoas, dentre elas apenas 22% seria de baixa qualificação, 34% de 

média qualificação e 44% de alta qualificação.   

 

Ao analisarmos a Figura 11 percebemos que os imigrantes de baixa qualificação 

são muito menos significativos que os imigrantes de alta qualificação, e isso se deve à 

restrição da base de dados. É importante ressaltar, entretanto, que a base deste trabalho é 

o dimensionamento do fenômeno do “Brain Drain”, e, portanto, esta limitação tende a ser 

muito menos significativa.  

 

As migrações são explicadas por fatores econômicos e não-econômicos, dentre os 

quais os aspectos culturais parecem ser muito importantes. No caso brasileiro, a forte 

influência da cultura norte-americana sobre o país faz com que altas taxas de migração 

sejam identificadas, com tendência para crescimento da participação de trabalho 

qualificado neste fluxo. Outro destino de significante importância para o Brasil é a 
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comunidade européia, particularmente os países que apresentam similaridade de língua e 

cultura, assim como fluxo migratório histórico, com ênfase para Portugal e Espanha, 

além dos tradicionais: Alemanha, Reino Unido e França. 

 

Figura 12– Taxa Brasileira de “Brain Drain” por país de destino 

Taxas de Brain Drain por País de Destino com origem no Brasil em 2000
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Fonte: Base de dados compilada (Docquier e Marfouk 2007) - Elaboração da Autora 

 

No ano 2000, Portugal ainda não era um destino significativo dos emigrantes 

brasileiros. Note-se que a emigração do Brasil é basicamente concentrada nos países da 

América do Norte e Europa Ocidental (A queda do dólar em relação ao real é outro fator 

importante a influenciar esta mudança da migração internacional para a Europa) e Japão, 

ou seja, países do eixo Norte. Todos os países considerados apresentam alto PIB per 

capita, e, portanto, a questão salarial pode ser um dos principais motivadores da migração 

do trabalho qualificado com origem no Brasil. 

 

O migrante brasileiro para os países desenvolvidos – principalmente Estados 

Unidos, Europa Ocidental e Japão – tem aparentemente características próprias. Já pelo 

fato da viagem, no geral por via aérea, implicar um gasto razoável, este tipo de migração, 
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tipicamente econômica, vem sendo praticado principalmente por indivíduos que podem 

ser classificados como oriundos das baixas camadas médias da sociedade brasileira. 

 

O caso da Comunidade Européia é um caso específico que passa a envolver 

questões consulares e de Relações Internacionais.  No geral, a emigração para a Europa 

continua forte até meados de 2008, até por substituição do destino para os Estados 

Unidos, como atesta o aumento de deportações de brasileiros em alguns países, 

especialmente Espanha e Reino Unido. Mas a crise no mercado de trabalho na Espanha, 

sentida a partir de meados de 2007, acompanhada do maior controle nos aeroportos, deve 

provavelmente acarretar um fluxo bem menor ou negativo da migração de brasileiros 

para aquele país. Se a crise internacional se intensificar na Europa Ocidental essa 

diminuição se refletirá, com algum atraso, no saldo da migração internacional para a 

região. 

 

A migração para a Ásia, centrada na migração para o Japão, apresenta um quadro 

de estabilidade, sem que isso indique não haver migração. Apenas seu saldo mantém-se 

neste século próximo de zero, pois há sempre muitos brasileiros indo para o Japão e 

outros voltando após alguns anos de estadia. Essa possibilidade continua aberta, pois os 

descendentes de japoneses, também os nascidos no Brasil, gozam de maior facilidade de 

entrada e estadia no Japão. Dentre os países em desenvolvimento, o único que aparece 

como destino da migração Brasileira é o México, e, com um número pouco significativo 

de migrantes qualificados.  

 

Embora a Taxa de “Brain Drain” do país se encontre em um nível moderado hoje, 

é necessário avaliar quais as condições do ambiente nacional que poderiam incentivar a 

emigração dos trabalhadores qualificados. Dentre os fatores que poderiam justificar a 

evasão de trabalho qualificado do Brasil destacamos os investimentos pouco 

significativos em pesquisa e desenvolvimento (P&D), em laboratórios e iniciativas 

científicas, assim como os salários dos profissionais mais qualificados. 
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Figura 13 – Emigrantes brasileiros por nível educacional e país de destino 

Número de Emigrantes Brasileiros por nível educacional e país de destino
ano 2000
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Fonte: Base de dados compilada (Docquier e Marfouk 2007) - Elaboração da Autora 

 

 

4.2 - EDUCAÇÃO SUPERIOR COMO DETERMINANTE DO “BRAIN DRAIN” 

NO BRASIL 

 

Adquirir novos conhecimentos – aprender novas formas de fazer as coisas- é 

importante para manter uma posição de competitividade na arena mundial. O 

aprendizado, por sua vez, supõe uma combinação de pesquisa, recursos e informação. O 

desenvolvimento de novas idéias depende do alinhamento entre as economias domésticas 

e o mercado internacional, pois mesmo as economias mais fortes não podem ter 

vantagem comparativa na produção de todos os bens, e, portanto, não podem 

monopolizar as melhores práticas em todas as áreas do conhecimento. 

 



 

 107

Com o objetivo de desenvolver as competências científico-tecnológicas e 

incorporar as principais tecnologias dos países desenvolvidos, o Governo brasileiro, 

através do Ministério da Educação, desenvolve programas de imersão e qualificação de 

estudantes de nível superior nas principais universidades internacionais. Estes programas 

estão direcionados principalmente para os níveis de mestrado e doutorado. Considerando 

que as diferenças culturais e a língua seriam consideradas barreiras à mobilidade do fator 

trabalho, estes programas de desenvolvimento tenderiam a ampliar a propensão a migrar 

dos indivíduos.  

 

Estes programas de desenvolvimento, planejados para agregar valor à economia 

do país, podem acabar facilitando a fuga de cérebros caso o Brasil não desenvolva 

mecanismos para atrair e reter a mão-de-obra qualificada. Vale ressaltar que não 

podemos afirmar que os custos relacionados a estes programas sejam superiores aos 

benefícios provenientes dos mesmos. As externalidades geradas pelo intercâmbio de 

informação e tecnologia com os países desenvolvidos são fundamentais para o 

desenvolvimento tecnológico e estabelecimento de novas práticas no país. Entretanto, é 

preciso destacar que o país precisa criar mecanismos para atrair esses talentos, e, 

principalmente, desenvolver um ambiente propício à Pesquisa & Desenvolvimento 

(P&D).  

 

A infra-estrutura necessária para o crescimento do país inclui não apenas a física, 

mas também variáveis intangíveis como conhecimento e capacitação da mão-de-obra do 

país, assim como os instrumentos para desenvolver e reter os trabalhadores qualificados.  

 

Ao analisarmos os programas do Governo do Brasil para o desenvolvimento de 

competências através de programas de estudo superiores em universidades internacionais, 

o país com maior número de concessões de bolsas de estudos é a França, seguida pelos 

Estados Unidos e Alemanha. Vale ressaltar, também, que há diversos aspectos positivos 

associados a estes programas, principalmente quando eles não configuram uma migração 

permanente, e sim uma migração temporária. Entre eles podemos destacar o fato da 

migração temporária agregar ao trabalhador novas habilidades e aumentar a acumulação 
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de capital humano. Some-se a isto a rede de relacionamentos internacionais criadas 

através dos programas de educação superior e o aumento do retorno esperado sobre a 

educação no país.  

 

4.3 - EFEITOS POSITIVOS DA MIGRAÇÃO INTERNACIONAL DE 

TRABALHO QUALIFICADO COM ORIGEM NO BRASIL 

 

4.3.1- O “Brain Drain” e os Investimentos Diretos Estrangeiros no Brasil 

 

Quando países em desenvolvimento como o Brasil, perdem parte de sua mão-de-

obra de alta qualificação, como professores, economistas, engenheiros e médicos para os 

países desenvolvidos, os impactos podem ser significativos caso a taxa de “Brain Drain” 

alcance patamares elevados, o que não é o caso do Brasil. É necessário, também, 

considerar que há benefícios criados através da rede de relacionamentos desenvolvida 

pelos imigrantes nacionais nos países desenvolvidos. Os imigrantes nacionais servem 

como fonte de informações para os investidores, ampliando a possibilidade de efetivar 

investimentos estrangeiros no Brasil. Os investidores, ao ter contato com um cidadão 

nacional de alta qualificação, podem absorver informações de oportunidades de mercado 

que irão gerar posteriores investimentos. 

 

Além dos investimentos estrangeiros, a rede de relacionamento criada pelos 

profissionais de alta qualificação pode gerar outras externalidades positivas, como: 

ampliação do comércio internacional entre os países, transferência de tecnologia, 

aquisição de qualificações que ampliam a produtividade e a demanda por qualificação no 

país de origem. 

 

4.3.2 - Remessa de divisas para o Brasil 

 

Remessas correspondem ao montante de divisas enviado pela população migrante 

aos seus familiares no seu país de origem. As remessas constituem uma das formas mais 

facilmente quantificáveis dos benefícios de migração internacional de trabalho. 
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Resaltamos, entretanto, que na maioria das vezes as remessas tendem a estar associadas 

aos imigrantes de baixa qualificação, porém não existem dados suficientemente 

completos para comprovar esta hipótese, e, portanto, iremos dedicar atenção especial  ao 

entendimento das remessas destinadas ao Brasil. 

 

À medida que a imigração cresce em larga escala e as remessas se aceleram 

dramaticamente, o impacto econômico e social desse fenômeno começa a transcender as 

relações familiares, chamando a atenção nacional e internacional.  

 

Figura 14– Remessas para o Brasil, comparativamente a outros países da América Latina 

e Caribe 

Remessas em Bilhões de Dólares 
2004

0

5

10

15

20

25

México Colombia Brazil Guatemala El Salvador República
Dominicana

Haiti

B
ilh

õe
s d

e 
dó

la
re

s

Fonte: BID 

 

Ao considerarmos as remessas com destino à América Latina e Caribe, o Brasil 

apresenta uma posição de destaque no montante total de divisas recebidos do exterior. O 

Valor das remessas recebidas pelo Brasil foi da ordem de 3,3 bilhões de dólares no ano 

de 2004. Segundo dados do FMI este montante alcançou mais de 6,5 bilhões em 2007. O 
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maior receptor de remessas da região é o México, com mais de 20 bilhões de dólares por 

ano, seguido pela Colômbia com 3,5 bilhões de dólares.  

 

Entretanto, se considerarmos a relevância das remessas para os países de origem, 

teremos uma situação diferenciada. Embora os países de maior dimensão territorial como 

o Brasil e o México sejam os maiores receptores de divisas em termos absolutos, em 

termos relativos os países menores apresentam uma maior dependência em relação às 

remessas. Para quantificar a importância da remessa para os países, consideramos o 

índice do montante total de remessas dividido pelo PIB total do país. A Figura 21 

representa o resultado da análise. 

 

Os países menores da América Central é que apresentam uma dependência maior 

em relação às remessas, chegando a 52% do PIB no Haiti. O Brasil apresenta uma relação 

de 1% das remessas recebidas em reação ao PIB. É necessário destacar, entretanto, que as 

remessas contribuem de forma positiva para o balanço de pagamentos. 

 

Figura 15 – Representatividade das Remessas no PIB dos países 
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As remessas trazem benefícios imediatos para aqueles que as recebem. Estudos 

diversos demonstram que elas são utilizadas pelas famílias receptoras com gastos em 

educação, saúde, transporte, etc. O estudo “All in the Family” desenvolvido pela Inter-

American Dialogue (Orozco & Michelle (2004)) conclui que as remessas são o fluxo de 

dinheiro do exterior que mais ajuda a vida dos mais pobres na América Latina e Caribe. 

Apontam quatro motivos para tanto: 

 

1) O montante remetido é maior, em alguns países, do que qualquer outro fluxo de 

entrada de dinheiro do exterior. Em outros, chega à metade das receitas com investimento 

estrangeiro direto e/ou exportações. Este não é o caso específico do Brasil, para o qual as 

remessas representam um pequeno percentual do PIB. 

 

2) Diferentemente do investimento externo direto e de doações filantrópicas, as remessas 

são um fluxo externo estável. Em tempos de crise econômica tendem a aumentar 

levemente, produzindo um efeito contracíclico e uma rede estável de proteção social.  

 

3) Enquanto recursos captados por governos no mercado financeiro e de investimentos 

externos diretos levam respectivamente ao endividamento e a futuras remessas de lucro 

das empresas para o exterior, as remessas não criam obrigações futuras para aqueles que 

as recebem. O dinheiro entra sem qualquer contrapartida.  

 

4) As remessas chegam direto a famílias em locais remotos que nenhum outro fluxo 

externo alcança, beneficiando os mais pobres e diminuindo as desigualdades sociais e 

regionais de muitos países, particularmente os pequenos países do Caribe e da América 

Central. O montante remetido no continente latino-americano já ultrapassa toda a 

assistência estrangeira privada e todos os investimentos externos diretos.  

 

O Brasil apresenta características distintas do padrão da América Latina e Caribe, 

primeiramente pela sua dimensão e importância da sua economia. A tendência histórica 

do Brasil é ser um país de imigração. O movimento imigratório foi decisivo para a 
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criação de uma nação mestiça. Os imigrantes variavam de europeus até africanos. São 

Paulo é a segunda cidade no mundo com maior número de japoneses e descendentes. 

 

De acordo com um estudo desenvolvido pelo BID em 2004, aproximadamente 1,3 

milhões de brasileiros recebem dinheiro de seus parentes migrantes. Os três principais 

destinos dos emigrantes brasileiros são EUA, Japão e União Européia respectivamente. 

De acordo com o Estudo sobre os Destinatários de Remessas no Brasil (2004), 

desenvolvido pela Bendixen & Associates, 58% das remessas são destinadas à região 

Sudeste, 39% são enviadas para a região Sul e 3% para o restante do país. Este é um 

ponto muito importante a ser destacado, pois apenas as regiões do eixo Sul-Sudeste 

recebem remessas dos imigrantes no exterior. O Nordeste, juntamente com as demais 

regiões brasileiras, recebe apenas 3% das remessas destinadas ao país. 

 

No Brasil, país com dimensões continentais, as bases produtivas já são 

relativamente desenvolvidas, tanto no setor industrial e de serviços como na agricultura. 

Nesse sentido, as remessas só podem ter efeitos positivos. Tanto pelos motivos já 

mencionados e discutidos nesse estudo quanto pelo seu efeito multiplicador. 

Esclarecendo, como os gastos que não contribuem de forma direta para o 

desenvolvimento (comida, produtos supérfluos, etc.) são direcionados para a compra de 

produtos e serviços produzidos nacionalmente, têm o efeito indireto de estimular o PIB 

ao gerar consumo, estimular mais investimentos na produção desses produtos, manter ou 

criar novos empregos, etc. 

 

 

4.4 –  METODOLOGIA E DADOS UTILIZADOS 

 

O objetivo nesta seção é descrever os dados utilizados na estimação do modelo e 

como os mesmos foram compilados, com a finalidade de verificar os determinantes do 

“Brain Drain” com origem no Brasil de acordo com os fundamentos da teoria do capital 

humano. O modelo de estudo proposto no capítulo três desse trabalho - correlação 

existente entre a taxa de “Brain Drain” a nível mundial e as diversas variáveis 
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explicativas consideradas – apresentou uma correlação substancial, porém não forte, uma 

vez que o “Brain Drain” pode ser influenciado por outras variáveis específicas de cada 

país, as quais serão incorporadas ao modelo proposto para o caso brasileiro. 

 

Uma das variáveis consideradas no caso específico do Brasil é que o país é 

historicamente um país de imigração, e não de emigração, e, portanto, os fluxos 

migratórios históricos entre os países podem ser considerados como um dos 

determinantes a serem estudados. Consideramos ainda que, partindo-se da premissa 

inicial de que a educação superior constitui um precursor do fenômeno do “Brain Drain”, 

descrito na seção anterior, iremos incluir essa variável no modelo de regressão, através do 

número de bolsas de estudos concedidas pelo Governo do Brasil para mestres e doutores 

no exterior. 

 

A metodologia da análise de regressão proposta sugere os seguintes passos: 

 

1) Escolha da variável dependente e do período a ser considerado: A aplicação 

sugerida considera como variável dependente a Taxa de “Brain Drain” com origem no 

Brasil para os diversos países de destino no ano 2000, oriundo da base de dados utilizada 

e descrita em seção do terceiro capítulo deste trabalho, através de metodologia similar. 

 

3) Escolha das variáveis de interesse: A aplicação feita considera, os aspectos 

teóricos apresentados, as variáveis independentes são: 

 

 Diferenças de salários médios entre os países de origem e de destino. 

Conforme visto anteriormente na seção cinco do terceiro capítulo.  

 

 Taxa de desemprego no país de destino. Conforme visto anteriormente na 

seção cinco do terceiro capítulo. 

 

 Número de bolsas de estudo para ensino superior por país de destino. Os 

valores da variável estão em número de bolsas de estudo, tendo-se como 
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base o ano 2000, obtido através de pesquisa no site do Ministério da 

Educação do Governo do Brasil (www.mec.gov.br). 

 

 Distância Geográfica. Os valores da variável estão expressos em Km e 

foram consideradas as distâncias reais entre o centro econômico do Brasil 

(São Paulo) e os centros econômicos dos países de destino, obtido através 

de pesquisa no site da companhia aérea TAM (www.tam.com.br). 

 

 Variável Dummy relacionada à Similaridade Cultural: Conforme seção 

cinco do terceiro capítulo. 

 

 Variável Dummy relacionada aos fluxos migratórios históricos (0 

representando a ausência de  fluxos migratórios históricos e 1 

representando a presença de fluxos migratórios históricos).  

 

3) Estimação econométrica da equação de regressão com base nas variáveis 

propostas: A estimação da equação de regressão foi feita usando o método dos mínimos 

quadrados ordinários (M.Q.O.).  

  

4.5 - APLICAÇÃO E ANÁLISE DOS RESULTADOS OBTIDOS DA 

REGRESSÃO ÀS TAXAS DE “BRAIN DRAIN” NO BRASIL 

 

O objetivo nesta seção do capítulo é aplicar a metodologia de avaliação das 

variáveis explicativas das taxas de “Brain Drain” com origem no Brasil, através de 

análise de regressão.  

 

A metodologia foi proposta na seção anterior deste capítulo. A equação de 

regressão foi estimada utilizando o método dos mínimos quadrados ordinários (M.Q.O.), 

sendo que os resultados obtidos estão apresentados no quadro 2 que passaremos a 

analisar a seguir.  
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Considerando a análise de Regressão para as taxas de “Brain Drain”, percebemos 

que a variável explicativa diferença de salários entre os países e a taxa de “Brain Drain” 

destes países são positivamente correlacionadas, o que significa que quanto maior a 

diferença entre os salários, maior a taxa de “Brain Drain”. Esta variável está diretamente 

associada à migração brasileira: quanto maior as diferenças de salário, maiores serão as 

taxas de migração. No caso específico do Brasil, todos os países de destino, que 

apresentam número significativo de imigrantes brasileiros possuem salários muito altos, 

comparativamente aos do Brasil, e, portanto o segundo ponto a se perceber é que a 

variável não pode ser considerada relevante para o modelo, tendo em vista que o valor de 

“P” não é significativo, ficando acima de 0,05 

 

 

Quadro 2 – Equação estimada para “Brain Drain” Brasileira no ano 2000 

Taxa Brain Drain = 0,0216 - 0,0121 Variável Dummy (Cultura) + 0,000380 Taxa 

desemprego país destino + 0,000293 Diferença de salários - 0,000002 Distância (em 

Km) + 0,0278 Variável Dummy 2 - Fluxos Migrtórios históricos 

+ 0,000322 Número de Bolsas de Estudo 

 

Análise das estatísticas 

Variáveis                                                Coef                     SE Coef           T                   P 

Constante                                               0,02156               0,01514           1,42          0,171 

Variável Dummy - Cultura                  -0,012069              0,008875        -1,36         0,190 

Taxa desemprego país destino             0,0003800             0,0006422      0,59          0,561 

Diferença de salários                            0,0002927            0,0002858      1,02          0,319 

Distância (em Km)                                -0,00000198         0,00000129    -1,53        0,143 

Variável Dummy 2 - Fluxos Migra        0,02776               0,01044           2,66        0,016 

Número de Bolsas de Estudo                 0,00032168          0,00006088    5,28         0,000 

 

S = 0,0117752                         R² = 90,7%                      R² Ajustado = 87,8% 

Tamanho da amostra (N = 29) 
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Em contrapartida, as taxas de desemprego no país de destino e a taxa de “Brain 

Drain” estão negativamente correlacionadas. O segundo ponto a se perceber é que a 

variável não pode ser considerada relevante para o modelo, tendo em vista que o valor de 

“P” não é significativo, ficando acima de 0,05. Podemos relacionar este resultado ao fato 

de não haver informações simétricas no mercado, ou seja, que os brasileiros qualificados 

não teriam acesso às informações das taxas de desemprego do país de destino, ou que as 

crises econômicas apresentem maior impacto que as taxas de desemprego. 

 

A variável distância entre os principais centros econômicos e a e a taxa de “Brain 

Drain” estão negativamente correlacionadas. O segundo ponto a se perceber é que a 

variável não pode ser considerada significativa para o modelo, tendo em vista que o valor 

de “P” não é significativo, ficando acima de 0,05. Podemos relacionar este resultado ao 

fato de que as migrações Brasileiras ocorrem apenas para os países do Eixo Norte, todos 

com distâncias significativas. 

 

A variável número de bolsas de estudo concedidas e a e a taxa de “Brain Drain” 

estão positivamente correlacionadas, o que significa que, quanto maior o número de 

bolsas de estudo concedidas, maior a taxa de “Brain Drain” para aquele determinado país. 

O segundo ponto a se perceber é que a variável pode ser considerada relevante para o 

modelo, tendo em vista que o valor de “P” é significativo, ficando abaixo de 0,05. 

 

 A variável dummy também apresentam uma correlação positiva com a variável 

resposta, uma vez que na presença de fluxos migratórios históricos as taxas de “Brain 

Drain” são mais elevadas, ou seja, os custos de migração de ordem psíquica são 

inferiores. O segundo ponto a se perceber é que as variáveis podem ser consideradas 

relevantes para o modelo, tendo em vista que o valor de “P” é significativo, ficando 

abaixo de 0,05. 
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A variável dummy de similaridade cultural não pode ser considerada relevante 

para o modelo, tendo em vista que o valor de “P” não é significativo, ficando acima de 

0,05. Podemos relacionar este resultado ao fato de que, mesmo com diferenças culturais 

relacionadas às Línguas, os demais fatores como os fluxos migratórios históricos e os 

programas de bolsas de estudo podem ampliar o relacionamento entre os países, 

reduzindo os custos de adaptação decorrentes de uma migração. 

 

Pelo valor do R² Ajustado percebemos que o nível de explicação das variáveis 

dependentes é representativo. Concluímos, portanto, que as variáveis que compõe o 

modelo podem ser utilizadas para “explicar” 87,8% do fenômeno com origem no Brasil.  

 

Estas relações comprovam estatisticamente o alinhamento com a teoria 

anteriormente apresentada. A regressão estimada, considerando como variável resposta a 

taxa de “Brain Drain” no país apresenta uma correlação forte com as variáveis 

explicativas. 
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4.6  -  CONCLUSÃO 

 

A questão da migração internacional de trabalho altamente qualificado ou “Brain 

Drain” é um tema de grande importância para todos os países do mundo, principalmente 

para os países em desenvolvimento como o Brasil uma vez que afeta o crescimento no 

longo prazo. 

 

Através de estatísticas detalhadas chegamos à conclusão que o número de 

imigrantes brasileiros de alta qualificação aumentou de forma significativa, em 220%, 

entre os anos 1990 e 2000. Entretanto, se considerarmos a taxa de “Brain Drain”, ou seja, 

o número de imigrantes de alta qualificação dividido pela população remanescente de alta 

qualificação, o fenômeno alcança um índice de 2,3%. O índice brasileiro pode ser 

considerado moderado se compararmos a outros países que alcançam até 100% de evasão 

de sua população qualificada. Para manter os melhores cérebros no país é necessário 

investir em um ambiente propício à inovação e de valorização do capital humano, tanto 

no âmbito público quanto privado.   

 

Consideramos também os aspectos culturais relacionados aos principais destinos 

das emigrações brasileiras: Os Estados Unidos, a Europa Ocidental e o Japão. 

Analisamos as taxas de migração para cada um dos países para os diversos níveis 

educacionais e percebemos que o número de imigrantes de baixa qualificação está 

subestimado na base de dados de migração dos países da OCDE. 

 

Estimamos uma equação de regressão para verificar os determinantes do “Brain 

Drain” com origem no Brasil. A regressão estimada, considerando como variável 

resposta a taxa de “Brain Drain” no país apresenta uma correlação forte com as variáveis 

explicativas. Assim, 87,8% das variações nas taxas de “Brain Drain”, são explicadas 

pelas variáveis consideradas no modelo. 

 

Entre os benefícios da migração para o país, consideramos as remessas como uma 

das principais fontes de recursos e que apresenta impacto positivo sobre a balança 
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comercial do Brasil. Avaliamos que o Brasil é o terceiro maior receptor de divisas na 

região da América Latina e Caribe, entretanto estas divisas representam pouco mais de 

1% do PIB. 

 

O fenômeno do “Brain Drain” apresenta taxas moderadas no país, porém com 

perspectivas de expansão. Destacam-se os efeitos positivos da emigração brasileira como 

a entrada de divisas, a ampliação do Investimento Direto Estrangeiro, e, principalmente, a 

ampliação da acumulação do capital humano do país, através da absorção de novas 

tecnologias, e a ampliação do retorno sobre a educação. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS E RECOMENDAÇÕES 

 

De fato, o crescimento e o desenvolvimento tecnológico da economia mundial nos 

últimos anos têm convertido a migração internacional num dos principais tópicos de 

discussão no contexto geral do processo de desenvolvimento econômico e social, bem 

como na agenda de acordos econômicos internacionais. Daí o seu vínculo com o campo 

da disciplina Economia Internacional e sua importância para a economia de todos os 

países, dentre eles o Brasil. 

 

Paralelamente, no marco geral do assim chamado processo de globalização é 

paradoxal que em um mundo cada vez mais conectado e interdependente, fundamentado 

na mobilidade de fatores de produção, capitais, comércio e investimento, a mobilidade 

das pessoas e, especificamente, da força de trabalho se depare com tantas restrições e 

proibições. Em etapas anteriores da história da globalização os deslocamentos de 

população foram paralelos ao desenvolvimento de contatos e de fluxos entre diferentes 

sociedades e culturas. 

 

Conseqüentemente, parece evidente que tais restrições migratórias colocam em 

debate as implicações econômicas e propriamente de política internacional da atual fase 

do assim chamado processo de globalização. O fato de que a maioria dos migrantes se 

desloca apesar da persistência das barreiras ao seu ingresso destaca a incompatibilidade 

existente entre as posturas restritivas e um mundo que avança no sentido de uma 

crescente liberação de outros fluxos. 

 

Certamente, trata-se também de um fenômeno complexo e polemico, porém 

podendo representar um processo benéfico, uma vez que reflete a livre escolha dos 

indivíduos que desejam migrar. Assim como outro movimento de fatores de produção, a 

migração voluntária amplia o produto total mundial, entretanto pode ter efeitos negativos 

em algumas economias, quando, por exemplo, o fenômeno do “Brain Drain” apresenta 

taxas muito elevadas, uma vez que a fuga de capital humano destes países afeta o 

crescimento no longo prazo. Pelo estudo realizado ao longo deste trabalho percebemos 
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que alguns países, principalmente os de menor dimensão territorial nos continentes 

americano e africano, apresentam taxas de até 100% de evasão de sua mão-de-obra 

qualificada. Este fato reflete a impotência destas economias de desenvolver-se pela 

escassez de capital humano qualificado e representa um gargalo para o desenvolvimento 

homogêneo da economia mundial. 

 

Conforme foi visto no decorrer da regressão estimada para a taxa de “Brain 

Drain” a nível mundial, conclui-se que as variáveis explicativas (diferença de salários, 

taxa de desemprego no país de destino, proximidade geográfica e similaridade cultural), 

apresentam um coeficiente representativo de explicação do fenômeno, da ordem de 

71,4%. Este resultado demonstra um alinhamento com o referencial teórico apresentado. 

 

Em relação ao Brasil, a taxa de “Brain Drain” se mantém moderada, porém 

apresenta perspectivas de expansão. O fenômeno do “Brain Drain” brasileiro foi estudado 

com base em seus determinantes, através da análise de regressão, e concluiu-se que existe 

uma correlação forte entre as variáveis explicativas e a variável resposta, com um valor 

de R² ajustado da ordem de 87,8%. No caso específico do Brasil poderíamos também 

considerar no modelo de regressão a variável relacionada à stagnação econômica como 

elemento determinante do “Brain Drain”.  

 

Destacou-se ao longo deste trabalho que o processo de “exportação” de capital 

humano pode gerar benefícios para o país, através, principalmente, da migração de 

retorno com a incorporação de novas tecnologias. Uma linha de ação positiva paro o 

Brasil seria desenvolver políticas para atrair a mão-de-obra qualificada que trabalha 

atualmente no exterior, e absorver, assim, o conhecimento agregado à estas experiências 

internacionais.  

 

Recomenda-se, assim, para futuros trabalhos, um detalhamento dos benefícios 

desta integração do mercado de trabalho com os principais países desenvolvidos e o 

impacto deste intercâmbio sobre a inovação tecnológica no Brasil. 
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ANEXO 1 – REGRESSÃO ESTIMADA PARA O “BRAIN DRAIN” A NÍVEL 
MUNDIAL 
 
 
A equação de regressão estimada é:  
 

Tx Brain Drain = - 0,0701 - 0,00363 Taxa Desemprego país destino 
+ 0,218 Variável Dummy - Cultura 

+ 0,176 Variável Dummy 2 -Distância 
+ 0,00719 Diferença de Salário entre os países 

 
 
Variáveis                                         Coef                  SE Coef              T              P 
Constant                                           -0,07007           0,02257           -3,11       0,002 
Taxa Desemprego país destino        -0,003631         0,002643          -1,37       0,170 
Variável Dummy - Cultura                0,21789           0,03140            6,94        0,000 
Variável Dummy 2 -Distância            0,17574           0,03206            5,48       0,000 
Diferença de Salário entre os p           0,0071893       0,0006960        10,33     0,000 
 
 
S = 0,127177                    R² = 71,6%             R² Ajustado = 71,4% 
 
 
Análise de Variância 
 
Source           DF       SS      MS       F      P 
Regression        4  20,7906  5,1976  321,36  0,000 
Residual Error  510   8,2487  0,0162 
Total           514  29,0393 
 
 
Source                                                 DF                     Seq SS 
Taxa Desemprego país destino             1                        3,4643 
Variável Dummy - Cultura                   1                       14,3565 
Variável Dummy 2 -Distância              1                        1,2440 
Diferença de Salário entre os p             1                        1,7258 
 
 
Fonte: Elaboração própria, usando o software estatístico Minitab. 
 
 
 
 
 
 



 

 129

ANEXO 2 – REGRESSÃO ESTIMADA PARA O “BRAIN DRAIN” COM 
ORIGEM NO BRASIL 
 
 
 
A equação de regressão estimada é: 
 

Tx Brain Drain = 0,0216 - 0,0121 Variável Dummy - Cultura 
+ 0,000380 Taxa desemprego país destino 

+ 0,000293 Diferença de salários - 0,000002 Distância (em Km) 
+ 0,0278 Variável Dummy 2 - Fluxos Migra 

+ 0,000322 Número de Bolsas de Estudo 
 
 
Variáveis                                        Coef               SE Coef                 T              P 
Constant                                       0,02156              0,01514             1,42        0,171 
Variável Dummy - Cultura          -0,012069           0,008875         -1,36        0,190 
Taxa desemprego país destino      0,0003800          0,0006422        0,59        0,561 
Diferença de salários                     0,0002927         0,0002858        1,02        0,319 
Distância (em Km)                     -0,00000198         0,00000129     -1,53       0,143 
Variável Dummy 2 - Fluxos Migra      0,02776       0,01044            2,66       0,016 
Número de Bolsas de Estudo        0,00032168        0,00006088       5,28      0,000 
 
 
S = 0,0117752                       R² = 90,7%               R² Ajustado = 87,8% 
 
Análise de Variância 
 
Source          DF         SS         MS      F      P 
Regression       6  0,0257714  0,0042952  30,98  0,000 
Residual Error  19  0,0026345  0,0001387 
Total           25  0,0284058 
 
 
Source                           DF     Seq SS 
Variável Dummy - Cultura          1  0,0083678 
Taxa desemprego país destino      1  0,0004819 
Diferença de salários             1  0,0036545 
Distância (em Km)                 1  0,0019997 
Variável Dummy 2 - Fluxos Migra   1  0,0073962 
Número de Bolsas de Estudo        1  0,0038713 
 
 
Fonte: Elaboração própria, usando o software estatístico Minitab. 
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Base de Dados Compilada (Docquier e Marfouk 2007) – Elaboraçã da Autora 
Ano 2000 
 
 

País de Destino  Taxa de Brain 
Drain  

Variável Dummy - 
Cultura  

Variável Dummy 2 - 
Fluxos Migratórios 

Históricos 

Estados Unidos 1,151806874 1 1
Japão 0,56221628 0 1
Alemanha 0,128998885 0 1
Canada 0,088674157 1 1
Reino Unido 0,065525739 1 1
França 0,05751172 1 1
Espanha 0,065826892 1 1
Suiça 0,037342964 0 1
Itália 0,036358455 1 1
Austrália 0,032557158 1 1
Holanda 0,025808519 0 0
México 0,014586375 1 0
Suécia 0,011774725 0 0
Portugal 0,065941951 1 1
Bélgica 0,008498509 0 0
Austria 0,005701947 0 0
Irlanda 0,005410018 0 0
Nova Zelândia 0,002830463 0 0
Noruega 0,002762094 0 0
Dinamarca 0,002584335 0 0
Grécia 0,000834653 0 0
Hungria 0,000711431 0 0
Finlândia 0,000546949 0 0
República Checa 0,000464907 0 0
Islândia 0,000109333 0 0
Slovakia 0,000013673 0 0
Korea 0 0 0
Polônia 0 0 0
Turquia 0 0 0
 






