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RESUMO 

 

A mobilidade de indivíduos com alta escolaridade recebe atenção nos estudos das migrações 

internacionais pelas consequências que pode ter sobre o desenvolvimento e/ou desigualdades 

entre as regiões/países. De um lado, tem-se o efeito negativo na origem resultante da perda do 

investimento em capital humano que, por outro lado, pode ser contrabalançado pelo envio de 

remessas, retorno migratório qualificado ou incentivo ao investimento em educação. No caso 

brasileiro, dado os diferenciais da demanda por trabalho, tipos de empregos criados e de 

remuneração entre as grandes regiões, torna-se relevante analisar a migração qualificada com 

foco na inserção no mercado de trabalho regional. Assim, o objetivo desta dissertação é verificar 

se o contexto econômico favorável a partir de 2004 implicou em intensificação das migrações 

qualificadas associadas a melhores condições de inserção ocupacional. Para isso, a migração 

inter-regional qualificada é estudada em comparação com a não qualificada, a partir da análise 

do volume e direção dos fluxos (origem e destino), e das características demográficas, 

socioeconômicas e ocupacionais destes migrantes nas regiões de destino, tendo como pano de 

fundo a dinâmica econômica, social e política brasileira e regional. Para tal análise é utilizada 

a PNAD dos anos de 2005, 2011 e 2015 (último ano com informações sobre migrações). Os 

principais resultados mostram que o Sudeste é a região que mais qualifica população com 

ensino superior completo no Brasil, contudo, parte desse contingente emigra para outras 

regiões, com destaque para o Centro-Oeste, que também recebe o maior saldo de migrantes não 

qualificados. Com relação ao perfil sociodemográfico, as diferenças mais marcantes devem-se 

a maior participação da raça/cor branca e de casais sem filhos entre os migrantes qualificados, 

enquanto os migrantes não qualificados tipificam como pardos e casais com filhos. Quanto a 

inserção ocupacional, os migrantes qualificados são mais formalizados, estão em melhor 

posição na ocupação e em atividades que possibilitam maior projeção social e econômica, 

auferindo maiores rendimentos, especialmente no Sudeste e Centro-Oeste. Por sua vez, apesar 

de diminuir as dissemelhanças entre o migrante qualificado e o não qualificado que passa a 

ocupar melhores vagas no mercado de trabalho em anos recentes, as diferenças regionais 

persistem e propiciam maior informalidade e menores salários para os migrantes (qualificados 

e não qualificados) empregados no Norte e Nordeste quando comparados as demais regiões. 

Tais resultados mostram que apesar do quadro econômico favorável vivenciado pelo país no 

período de 2003 a 2013, através de políticas de desenvolvimento regional, política de 

valorização do salário mínimo, políticas sociais, expansão e interiorização do ensino superior e 

técnico, aumento da população qualificada e criação de empregos formais, a desigualdade 

regional permanece e estimula a migração inter-regional, seja qualificada ou não qualificada.  

 

Palavras-chave: Migração. Qualificação. Trabalho. Grandes Regiões.  

  



 
 

ABSTRACT 

 

The mobility of highly educated individuals receives attention in studies of international 

migration due to the consequences that it may have on development and/or inequalities between 

regions/countries. On the one hand, there is a negative effect on the origin resulting from the 

loss of investment in human capital, which, on the other hand, can be counterbalanced by 

sending remittances, qualified migratory returns or incentives to invest in education. In the 

Brazilian case, given the differentials in demand for work, types of jobs created and 

remuneration between the major regions, it becomes relevant to analyze qualified migration 

with a focus on insertion in the regional labor market. Thus, the objective of this dissertation is 

to verify whether the favorable economic context from 2004 onwards resulted in the 

intensification of skilled migrations associated with better conditions for occupational insertion. 

For this, qualified inter-regional migration is studied in comparison with unqualified, based on 

the analysis of the volume and direction of flows (origin and destination), and of the 

demographic, socioeconomic and occupational characteristics of these migrants in the 

destination regions, with the brazilian and regional economic, social and political dynamics as 

a backdrop. For this analysis, the PNAD for the years 2005, 2011 and 2015 (last year with 

information on migration) is used. The main results show that the Southeast is the region that 

most qualifies the population with complete higher education in Brazil, however, part of this 

contingent emigrates to other regions, especially the Midwest, which also receives the largest 

balance of unqualified migrants. With regard to the sociodemographic profile, the most striking 

differences are due to the greater participation of the white race/color and childless couples 

among qualified migrants, while unqualified migrants typify as browns and couples with 

children. As for occupational insertion, qualified migrants are more formalized, are in a better 

position in occupation and in activities that enable greater social and economic projection, 

earning greater income, especially in the Southeast and Midwest. In turn, despite decreasing 

the dissimilarities between the qualified and the unqualified migrant who have been occupying 

better positions in the labor market in recent years, regional differences persist and provide 

greater informality and lower wages for migrants (qualified or unqualified) employed in the 

labor market. North and Northeast when compared to the other regions. These results show that 

despite the favorable economic situation experienced by the country in the period from 2003 to 

2013, through policies of regional development, policy of valorization of the minimum wage, 

social policies, expansion and internalization of higher and technical education, increase of the 

qualified population and creation of formal jobs, regional inequality remains and encourages 

interregional migration, whether qualified or unqualified.  

 

Keywords: Migration. Qualification. Work. Great Regions.  
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INTRODUÇÃO 

 

 As teorias das migrações, em geral, já destacavam o processo migratório enquanto 

mecanismo de distribuição populacional, ao possuir a capacidade de alterar grandezas 

econômicas, aproximando ou distanciando a realidade das regiões de origem e de destino, 

especialmente em termos salariais e de qualidade de vida (LEWIS, 1954; MYRDAL, 1968; 

SINGER, 1975; LEE, 1980; RAVENSTEIN, 1980; SJAASTAD, 1980; TODARO, 1980; 

PELIANO, 1990). Esse potencial seria aumentado quando consideradas as migrações de 

pessoas de maior escolaridade, cujo valor econômico é destacado (SOLIMANO, 2006; 

DOMENICONI; BAENINGER, 2017).  

 Nesse sentido, estudos sobre a migração de mão de obra qualificada ou “fuga de 

cérebros” vêm sendo desenvolvidos desde meados do século XX, marcados em maior medida 

pela preocupação com os possíveis resultados da transferência de recursos na forma de capital 

humano, em especial da perda de tais recursos nos países de origem (MIYAGIWA, 1991; 

DOCQUIER; RAPOPORT, 2011), uma vez que partem geralmente de países menos 

desenvolvidos em direção aos de maior desenvolvimento (GRUBEL, 1976; SABBADINI; 

AZZONI, 2006; DOCQUIER; RAPOPORT, 2011; TORRES, 2016).  

 No caso brasileiro, tendo como principais motivantes os diferenciais quanto as 

oportunidades de trabalho, condições de trabalho e de rendimento, a migração qualificada é 

analisada no contexto das desigualdades socioeconômicas regionais que ainda se verificam no 

país (SANTOS JÚNIOR; MENEZES-FILHO; FERREIRA, 2005; MATA et al., 2008; 

TAVEIRA; GONÇALVES; FREGUGLIA, 2011; DOTA; QUEIROZ, 2019). Ademais, a 

inexistência de barreiras legais e as menores diferenças culturais podem contribuir para que 

haja fluxos mais intensos no âmbito interno, bem como o aumento da escolaridade da população 

brasileira desde a última década do século XX (FREGUGLIA; GONÇALVES; SILVA, 2014), 

com destaque para o primeiro decênio do século XXI.  

 Ressalta-se que internamente também tem se verificado o aumento na migração de 

pessoas qualificadas (SERRANO et al., 2013; RIGOTTI; FAZITO; CAMPOS, 2014; 

MORAIS; QUEIROZ, 2017). Nesse contexto, são investigados, assim como no âmbito 

internacional, os efeitos da fuga de cérebros sobre as áreas de origem dos fluxos, além dos 

determinantes de tal mobilidade (CARVALHO, 2004; TORRES, 2016; PINTO; RAMALHO, 

2016; CAMPOS, 2014; MATA et al., 2008; SILVA, 2009). Não há, entretanto, estudos 

voltados para a análise da inserção ocupacional dos migrantes qualificados no destino.  
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 Sabe-se que os migrantes qualificados têm vantagens na inserção e permanência no 

mercado de trabalho de destino em relação ao migrante de menor qualificação, especialmente 

nos espaços mais dinâmicos (BAENINGER, 2012). Corrobora com esse quadro a conjuntura 

favorável do Brasil no período de 2004 a 2014, em que houve melhora do contexto econômico, 

com reflexo sobre o desenvolvimento e expansão de políticas públicas, infraestrutura, melhorias 

educacionais e o aquecimento no mercado de trabalho formal (BALTAR, et al., 2010; 

JANNUZZI, 2016). Tal contexto pode ter intensificado a migração de mão de obra qualificada, 

bem como favorecido a inserção ocupacional destes nas regiões de destino.   

 Entretanto, após o decênio de crescimento econômico com políticas públicas inclusivas 

(2004-2014), segue-se um cenário de crise político-econômica, levando ao baixo crescimento 

do Produto Interno Bruto (PIB), aumento do desemprego, precarização dos postos de trabalho, 

perda salarial e de direitos com a reforma trabalhista de 2017, além do congelamento dos gastos 

sociais (MANNI; MENEZES-FILHO; KOMATSU, 2017; PERONDI, 2017; DOTA; 

QUEIROZ, 2019; GONÇALVES; SOUZA, 2019). Nesse cenário, além de possíveis reflexos 

sobre a dinâmica migratória, a inserção ocupacional dos migrantes qualificados pode também 

ser afetada, apesar de sua escolaridade (MANNI; MENEZES-FILHO; KOMATSU, 2017).  

 A literatura consultada tem dado maior enfoque ao efeito sobre aspectos 

macroeconômicos (FREGUGLIA; GONÇALVES; SILVA, 2014). No entanto, concordando 

com o que defendem Serrano et al. (2013, p. 651) e buscando maior contribuição demográfica, 

é importante explorar “o perfil desses migrantes [...] e suas condições de inserção profissional 

e níveis de renda nos locais de destino. [...] Assim, estudos dessa natureza poderiam apontar os 

efeitos que o processo migratório é capaz de proporcionar ao indivíduo que se desloca [...]”.  

 Há contextos em que a migração assume a forma de estratégia de sobrevivência, mas 

também aqueles em que torna-se um meio de ascensão social (JANUZZI, 2000; SINGER, 

2002). Ao estudar a articulação entre migração e mobilidade social no período da 

‘modernização’ da sociedade brasileira, Jannuzzi (2000) destaca como fatores importantes a 

ampliação do espectro ocupacional, decorrente da industrialização e urbanização, e da oferta 

educacional, assim como a migração, dado o seu potencial de proporcionar mobilidade 

ascendente ao indivíduo, bem como de contribuir para diminuição das desigualdades regionais 

e sociais no plano macroestrutural.  

 Portanto, além de observar os fluxos de indivíduos com alta escolaridade no contexto 

da migração interna, como indicativo de ganhos e perdas para as regiões de origem e de destino, 

alinhado ao que se discute na literatura internacional, a presente dissertação volta-se para o 

perfil demográfico e socioeconômico do migrante. Ademais, observar a inserção ocupacional 
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dos migrantes (qualificados e não qualificados) no mercado de trabalho, considerando a relação 

da migração com o ciclo de vida (CAMPOS, 2018) também pode indicar, nos termos colocados 

por Serrano et al. (2013), o que a migração proporciona ao seu conjunto domiciliar.  

Nesse sentido, esta dissertação estuda a migração inter-regional qualificada comparada 

a não qualificada, a partir da análise do volume e direção dos fluxos (origem e destino), e das 

características demográficas, socioeconômicas e ocupacionais destes migrantes nas regiões de 

destino, tendo como pano de fundo a dinâmica econômica, social e política brasileira e regional. 

O objetivo é verificar se o contexto econômico favorável a partir de 2004 implicou em 

intensificação das migrações qualificadas associadas a melhores condições de inserção 

ocupacional. Para isso, faz-se uso da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios 

(PNAD/IBGE), dos anos de 2005, 2011 e 2015 (último ano com informações sobre migrações).  

Nesta dissertação considera-se migrantes qualificados os indivíduos com instrução 

superior completa e migrantes não qualificados aqueles com nível de instrução abaixo do 

superior completo. Além disso, adota o quesito de data fixa para captar os volumes da migração. 

A PNAD Contínua, embora propicie uma análise mais recente, a partir de 2016, abrangendo, 

portanto, a reforma trabalhista de 2017, não foi utilizada por não conter, até o momento, 

investigações acerca do tema de migração.  

Quanto à estrutura da dissertação, além desta introdução e considerações finais, a 

mesma contempla o Capítulo 1, que traz uma revisão bibliográfica de estudos internacionais e 

nacionais acerca da migração de mão de obra qualificada. Em seguida, no Capítulo 2, são 

apresentadas as definições e procedimentos metodológicos para o alcance dos objetivos 

propostos. Os Capítulos 3 e 4 estão voltados, respectivamente, para a análise dos fluxos 

migratórios inter-regionais qualificados e não qualificados, e a caracterização demográfica, 

socioeconômica e inserção ocupacional dos migrantes inter-regionais (qualificados e não 

qualificados).  

 Assim, no Capítulo 3, pretende-se mostrar como tem se comportado a migração de 

pessoas qualificadas entre as cinco grandes regiões brasileiras, em termos de volume e de 

direção. O propósito é saber em quais regiões essa dinâmica favorece ou desfavorece. Isso muda 

ao longo do período analisado? Por sua vez, o Capítulo 3 procura saber quem são, segundo 

características demográficas e socioeconômicas, os migrantes qualificados. Além disso, 

também analisa como se deu a inserção ocupacional nas regiões de destino. A intenção é saber 

se o seu perfil ou condições de inserção ocupacional diferenciam-se em relação aos migrantes 

menos qualificados, ou segundo a região de destino.  

  



16 
 

1 ESTUDOS SOBRE MIGRAÇÃO DE MÃO DE OBRA QUALIFICADA 

 

 Neste capítulo são apresentados estudos internacionais e nacionais sobre a migração de 

mão de obra qualificada. Parte-se de autores que ressaltam a importância crescente do capital 

humano no mundo do trabalho, passando pelas principais questões discutidas no âmbito da 

literatura internacional sobre brain drain e, por fim, apresenta o que apontam os estudos 

desenvolvidos sobre o tema no Brasil.  

 

1.1 O “brain drain” internacional 

 

A migração de mão de obra qualificada refere-se, basicamente, aos deslocamentos 

praticados por pessoas com escolaridade mais elevada dentro de um país ou para o exterior. 

Dependendo do objetivo de pesquisa, pode ser definida como o indivíduo que migra tendo 

ensino superior completo (TORRES, 2016), ou que ao menos ingressou em tal nível de ensino 

(BEZERRA; SILVEIRA NETO, 2008). Mas há também estudos que consideram os indivíduos 

‘altamente’ qualificados, isto é, com mestrado ou doutorado (SABBADINI; AZZONI, 2006).  

Uma outra perspectiva é a definição baseada em categorias profissionais (CASTELLS, 

1999; DRUCKER, 2002; FLORIDA, 2014; MELLO, 2007; SOLIMANO, 2006) em vez do 

nível de instrução ou anos de escolaridade. Discutindo a ideia de uma força de trabalho global 

na nova economia que surgiu com a revolução da tecnologia da informação, Castells (1999) 

descreve a mão de obra especializada como constituída por profissionais que possuem a 

capacidade de gerar valor agregado excepcional.  

 

Esse é o caso da mão-de-obra profissional de alto nível: gerentes de nível superior, 

analistas financeiros, consultores de serviços avançados, cientistas e engenheiros, 

programadores de computador, biotecnólogos etc. Mas também é o caso de artistas, 

projetistas, atores, astros do esporte, gurus espirituais, consultores políticos e 

criminosos profissionais. Qualquer pessoa com capacidade de gerar um valor 

agregado excepcional em qualquer mercado goza da oportunidade de escolher 

emprego em qualquer lugar do mundo - e de ser convidado também (CASTELLS, 

1999, p. 171).  

 

Segundo Castells (1999), trata-se de uma ‘elite profissional global’ para a qual o 

mercado global se integra cada vez mais, pois “sendo excepcionalmente requisitada no mundo 

inteiro [...] não seguirá as regras normais das leis de imigração, de salários e das condições de 

trabalho” (CASTELLS, 1999, p. 171). Circulam, assim, em “uma rede científica global que, 
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apesar de assimétrica, garante a comunicação e a difusão das descobertas e do saber” 

(CASTELLS, 1999, p. 171).  

Em Druker (2002) têm-se os “trabalhadores de conhecimento”, aqueles que se 

apropriam do conhecimento como um meio de produção, e cujo trabalho intelectual resulta em 

ideias, informações e conceitos. Para o referido autor, o contingente desses trabalhadores cresce 

com a busca da aplicação do conhecimento ao próprio conhecimento, terceiro momento de sua 

dinâmica, precedido pela aplicação do conhecimento às ferramentas, processos e produtos, e 

posteriormente ao trabalho humano. Com isso, o conhecimento torna-se cada vez mais 

significativo em relação aos fatores de produção tradicionais, de modo que os trabalhadores que 

o adquirem apresentam alta independência e mobilidade. Nas palavras do autor:  

 

Não faz muito tempo falávamos de “mão-de-obra". Cada vez mais estamos 

falando de “Recursos Humanos”. Esta mudança nos lembra que é o indivíduo, 

e principalmente o funcionário qualificado e com conhecimentos, que decide 

em grande medida qual [e onde] será sua contribuição (DRUKER, 2002, p. 

42).  

 

Florida (2014), por sua vez, desenvolve a discussão em torno do conceito de “classe 

criativa”, uma classe emergente de trabalhadores que tem o papel de criar novas ideias, 

tecnologias e outros conteúdos. Ressalta que, sendo emergente, tal classe é menos numerosa 

em relação a classe de trabalhadores na prestação de serviços, que cresceu com a ascensão da 

sociedade pós-industrial, mas é mais influente devido a sua importância econômica. Para o 

autor (2014), a definição da classe criativa vai além da medida convencional de capital humano 

pelo número de diplomados, capturando um grupo diferente de pessoas, embora sobreposto em 

parte (FLORIDA, 2014).  

 Como bem sintetiza Mello (2007), para definir os “trabalhadores do conhecimento”,  

 

A grande questão consiste, então, na identificação das categorias ocupacionais que 

desempenham atividades cujo grande valor agregado [CASTELLS, 1999] advém da 

criatividade que esses trabalhadores possuem [FLORIDA, 2014] e utilizam para 

tornar, ou criar, processos, produtos e conceitos melhores e mais modernos 

[DRUKER, 2002] (MELLO, 2007, p. 42).  

 

 É possível ver ideia semelhante no contexto da mobilidade internacional em Solimano 

(2006), que também destaca o valor econômico desses profissionais e busca distinguir 

‘categorias de talento’ a partir de características ocupacionais, sob a justificativa de que, ao 

migrar, “Diferentes tipos de talentos podem ter uma contribuição diferenciada para o 

desenvolvimento. Alguns contribuem diretamente para a criação de riqueza, outros para o 
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avanço tecnológico e outros para atividades culturais” (SOLIMANO, 2006, p. 9, tradução 

nossa). Acrescenta ainda que:  

 

A sociologia do talento é interessante; os talentos constituem uma elite internacional 

nas áreas econômica, financeira ou cultural. [...] Indivíduos talentosos geralmente têm 

uma influência considerável nos níveis nacional e internacional, pois frequentemente 

estão bem conectados, moldam ideias, valores e crenças. Por sua vez, muitos deles 

são tomadores de decisão no setor privado ou governo (SOLIMANO, 2006, p. 7-8, 

tradução nossa).  

 

 Tratando especificamente da migração desses indivíduos, seja considerando a formação 

superior ou categorias profissionais específicas, a temática é frequentemente referida como 

“fuga de cérebros” ou “brain drain” na literatura internacional. O termo surgiu após a Segunda 

Guerra Mundial, com referência a “migração de mão-de-obra qualificada da Europa destruída 

para os Estados Unidos vencedor” (GUIMARÃES, 2002, p. 706), e a literatura cresceu dando 

destaque a transferência de capital humano das regiões em desenvolvimento para as regiões 

desenvolvidas (SABBADINI; AZZONI, 2006; BEZERRA; SILVEIRA NETO, 2008; 

TORRES, 2016).  

 Assim, estudos sobre a migração de mão de obra qualificada ou “fuga de cérebros” vêm 

sendo desenvolvidos desde meados do século XX, quando se intensificaram os fluxos partindo 

de países menos desenvolvidos em direção aos de maior desenvolvimento (GRUBEL, 1976; 

GUIMARÃES, 2002; SABBADINI; AZZONI, 2006; DOCQUIER; RAPOPORT, 2011; 

TORRES, 2016). A crescente preocupação com os possíveis resultados da transferência de 

recursos na forma de capital humano nessa direção produziu uma extensa literatura 

internacional acerca do tema.  

 Uma ‘primeira onda’ de estudos sobre o tema na década de 1960, deu destaque aos 

benefícios da livre migração para a economia mundial (MCCULLOCH; YELLEN, 1975; 

DOCQUIER; RAPOPORT, 2011). Grubel e Scott (1966), dentre essas primeiras contribuições, 

destacaram a ausência de uma estrutura teórica nas discussões acerca do fluxo internacional de 

capital humano, e argumentaram que deveria ser levado em conta o bem-estar individual da 

população ao invés da preocupação com o poder econômico e militar. Dessa forma, apontam 

que os benefícios da livre circulação de capital humano podem ser consideráveis para todos os 

países, e uma vez capacitada a mão de obra que pudesse substituir aqueles que emigraram, as 

perdas observadas na economia de origem no longo prazo provavelmente seriam pequenas.  

 Berry e Soligo (1969) também questionam a ausência de maior rigor teórico e a 

aceitação intuitiva da ideia de que a migração de pessoas habilidosas constituía um problema. 
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Diante disso, buscam analisar as condições em que haveria perdas para a população 

remanescente, e assinalam a possibilidade de ganho, defendida também por Grubel e Scott 

(1966), bem como de impacto neutro, mas concluíram que, em geral, ocorrem perdas.  

 Como visto, mesmo esses primeiros trabalhos questionavam a ideia de perda ou fuga de 

cérebros. Grubel e Scott (1966), por exemplo, discordavam de que as discussões devessem ser 

fundamentadas no ideal de maximização do poder militar e econômico, pois levava as nações 

a evitar a perda de população, especialmente de recursos qualificados, e acentuava a conotação 

negativa da fuga de cérebros. Johnson (1967) também atribui a origem do conceito de “fuga de 

cérebros” à visão nacionalista de busca do bem-estar econômico, mas também cultural, de um 

estado ou nação, que desconsidera o bem-estar dos naturais que decidiram emigrar e dos 

residentes de outras nações. Com isso, tais autores reafirmam seu posicionamento favorável à 

migração de talentos.  

 Na década de 1970, uma ‘segunda onda’ de pesquisas volta-se para a análise das 

consequências da fuga de cérebros para o país de origem, marcada por uma visão mais 

pessimista ao evidenciar os efeitos negativos que contribuíam para a desigualdade entre nações 

(DOCQUIER; RAPOPORT, 2011). Apontando algumas limitações nos modelos pelos quais 

analisou-se a questão na década anterior, Bhagwati e Hamada (1974) afirmaram ser necessário 

buscar modelos teóricos alternativos com maior aproximação da realidade. Bhagwati é 

colocado como principal autor a frente dessa segunda onda de estudos (DOCQUIER; 

RAPOPORT, 2011), e a ele são creditadas as primeiras discussões propondo lidar com a 

questão por meio da tributação de emigrantes (MCCULOCH; YELLEN, 1975; GRUBEL, 

1976; MIYAGIWA, 1991).  

 Tem-se então, um maior consenso quanto aos benefícios para a região de destino, mas 

evidências divergentes quanto ao significado da fuga de cérebros para a economia, 

desenvolvimento e bem-estar no país de origem, dada a existência de efeitos prejudiciais e 

benéficos (COMMANDER; KANGASNIEMI; WINTERS, 2004; DOCQUIER; RAPOPORT, 

2011; TORRES, 2016). É esse o contexto da ‘terceira onda’ de estudos sobre o assunto, iniciada 

ao final dos anos de 1990, que buscou identificar as condições sob as quais um ou outro 

resultado prevaleceria (DOCQUIER; RAPOPORT, 2011).  

 Commander, Kangasniemi e Winters (2004) destacam dois fatores para a recente 

retomada das discussões acerca do tema internacionalmente. Um primeiro seria uma nova 

aceleração da emigração de mão de obra qualificada dos países em desenvolvimento, associada 

ao crescimento de atividades intensivas em conhecimento (GUIMARÃES, 2002; 

COMMANDER; KANGASNIEMI; WINTERS, 2004). E um segundo fator seria a busca ativa 
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e aberta de talentos por parte de economias desenvolvidas, usando incentivos para a atração de 

mão de obra qualificada. Solimano (2006) também destaca ambos os aspectos ao associar o 

aumento da mobilidade de talentos à globalização e disseminação de novas tecnologias, bem 

como ao enfrentamento de políticas de imigração mais favoráveis. Com isso, afirma que as 

pessoas mais instruídas acabam sendo mais móveis internacionalmente em relação aos 

trabalhadores menos escolarizados.  

 Docquier e Rapoport (2011), por sua vez, acreditam que a migração de pessoas 

qualificadas pode tornar-se o padrão dominante da migração internacional, representando um 

dos principais aspectos da globalização. Mas vale destacar que a maior participação de 

migrantes qualificados ainda está na migração “sul-norte”, em direção aos países de alta renda 

da OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico), especialmente os 

Estados Unidos (MIYAGIWA, 1991; COMMANDER; KANGASNIEMI; WINTERS, 2004; 

SOLIMANO, 2006; DOCQUIER; RAPOPORT, 2011). 

 Tais fatores também vão de encontro ao apontado pelos autores voltados à identificação 

da classe de “trabalhadores do conhecimento” (CASTELLS, 1999; DRUKER, 2002; 

FLORIDA, 2014), quando identificam essa classe emergente em uma nova economia que busca 

o avanço de conhecimentos e tecnologias. Além disso, Castells (1999) também sugere que 

certos profissionais possam ser ‘convidados’ a imigrar, devido a sua capacidade de gerar valor 

agregado excepcional, semelhante ao colocado por Commander, Kangasniemi e Winters 

(2004), que mencionam o uso de incentivos para atração, e por Solimano (2006) ao mencionar 

as políticas imigratórias mais favoráveis para esses indivíduos.  

 A questão ressurge em um novo contexto, mas os principais fluxos continuam em 

direção aos países de alta renda, permanecendo também as discussões quanto a contribuição da 

migração de pessoas qualificadas para a desigualdade internacional, apesar do reconhecimento 

crescente quanto aos benefícios globais dessa mobilidade e quanto a existência de efeitos 

positivos para a origem (COMMANDER; KANGASNIEMI; WINTERS, 2004; SOLIMANO, 

2006; DOCQUIER; RAPOPORT, 2011).  

 Kanbur e Rapoport (2005) consideram um desafio teórico o fato de as desigualdades 

entre países ou áreas permanecerem, e até crescerem, apesar da migração ocorrer entre elas. 

Baseiam-se na literatura neoclássica sobre migração para mostrar que esta, por caracterizar-se 

como um processo seletivo, pode elevar os diferenciais de renda entre origem e destino. 

Considerando a seletividade educacional, reúnem diferentes argumentos da literatura sobre 

“fuga de cérebros” para identificar as condições que levariam a um efeito negativo ou positivo 

sobre a renda dos países pobres (KANBUR; RAPOPORT, 2005).  
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 Mas além da discussão central e inicial acerca da existência ou não de perdas e das 

condições em que podem ocorrer, são identificadas outras abordagens para o tema, como a 

análise dos determinantes da mobilidade de pessoas qualificadas (PORTES, 1976; 

SOLIMANO, 2006; BEINE; DOCQUIER; SCHIFF, 2008), ou ainda de suas implicações 

políticas (GRUBEL, 1976; MCCULOCH; YELLEN, 1975; MIYAGIWA, 1991).  

 Segundo Miyagiwa (1991, p. 744), a identificação de políticas de compensação é a 

segunda maior questão abordada no trabalho teórico sobre “fuga de cérebros”. “Mais 

especificamente, o debate se concentra na adequação e viabilidade, tanto em termos econômicos 

quanto legais, da proposta de Bhagwati, que exige transferências de renda via tributação dos 

profissionais emigrantes para os que são deixados para trás”.  

 Analisando as consequências dessa taxa sobre salários e empregos, McCuloch e Yellen 

(1975) concluem que o seu efeito é misto, mas ressaltam consequências adversas que merecem 

atenção, em especial o aumento da desigualdade de renda nos países em desenvolvimento. 

Segundo as autoras, o imposto aproxima os rendimentos entre trabalhadores qualificados 

domésticos e aqueles que emigraram, mas aumenta a diferença entre o ganho esperado de 

trabalhadores domésticos qualificados e não qualificados (MCCULOCH; YELLEN, 1975).  

 Ao ponderar que não se trata de um grupo homogêneo, Miyagiwa (1991) mostra que 

um imposto sobre a renda reduziria a emigração de trabalhadores com qualificação baixa ou 

intermediária, enquanto os profissionais de maior qualificação continuariam emigrando, 

somente sendo mantidos no caso de um imposto altamente progressivo. Como McCulloch e 

Yellen (1995), Miyagiwa (1991) também aponta que a distribuição interna do produto de tal 

imposto, ao favorecer os mais qualificados e de mais alta renda para desincentivar sua 

emigração, poderia traduzir-se em uma política de enriquecimento dos ricos (MIYAGIWA, 

1991).  

 Quanto aos determinantes dessa mobilidade, Portes (1976) destaca que as explicações 

causais não foram comtempladas com a mesma extensão descritiva que sua magnitude, origem 

e tipos. Diante disso, a análise do autor (1976) desenvolve-se em torno da identificação desses 

determinantes e classificação em diferentes níveis de influência: os determinantes primários, 

mais gerais, estariam relacionados aos desequilíbrios entre nações no nível internacional, 

gerando preferência pelas nações avançadas; os secundários relacionados às condições internas 

nas nações de origem, gerando expulsão como resultado da assimetria entre capacitar 

profissionais e absorvê-los; e os terciários relacionados ao contexto da tomada de decisão no 

nível individual, incluindo o estado da realização profissional, a situação de vida atual e das 

redes de influência social (PORTES, 1976).  
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 Segundo Beine, Docquier e Schiff (2008), tanto fatores econômicos quanto não-

econômicos são apontados pela literatura empírica na explicação da decisão do migrante, 

incluindo fatores de pressão na origem e de atração no destino, como colocado por Portes 

(1976), mas também fatores como a distância cultural e geográfica e as políticas de imigração. 

Já para Solimano (2006), fatores econômicos, sociais, culturais e políticos fazem parte da lista 

de determinantes, mas alguns deles se diferenciam em relação aos determinantes da migração 

em geral. Solimano (2006) destaca que a estrutura de recompensas ao talento permanece como 

um determinante chave, ao passo que as barreiras culturais e linguísticas, por outro lado, seriam 

mais facilmente superadas por indivíduos com maior estoque de capital humano.  

 

1.2 Migração qualificada no Brasil 

 

 No contexto internacional, onde a migração qualificada vem crescendo e ocorrendo em 

maior medida partindo de economias em desenvolvimento, Faria (2008) encontra taxas 

moderadas de migração de mão de obra qualificada partindo do Brasil, relativamente a outros 

países em desenvolvimento, bem como destaca os efeitos positivos dessa emigração em 

decorrência da entrada de remessas, do retorno de emigrados, da ampliação do retorno ao 

investimento em educação e aumento dos investimentos estrangeiros no país.  

 Analisando, dentre outros aspectos, as motivações para a mobilidade interna e 

internacional de pesquisadores brasileiros, Guimarães (2002) mostra que a maioria dos 

afastamentos para trabalho, em todas as regiões de origem, teve como destino outra UF, em 

especial dentro da própria região, ao invés de outro país. Por outro lado, aqueles que se 

dirigiram para o exterior buscavam, em maior medida, ampliação da formação, e em função 

disso foi observada uma proporção crescente de afastamentos para outros países na medida da 

proximidade ao centro científico do país. No estudo, a possibilidade de retorno, que diferencia 

os afastamentos temporários das migrações, se mostrou maior para aqueles que foram para 

outro país, e assim a proporção de migrantes que não retornaram ou não retornariam resultou 

maior entre aqueles que se deslocaram internamente, buscando trabalho (GUIMARÃES, 2002).  

 Segundo Singer (2002, p. 36), “a criação de desigualdades regionais pode ser encarada 

como o motor principal das migrações internas”, desde o início da industrialização nos moldes 

capitalistas: certas regiões atraem e acumulam atividades econômicas, população e vantagens, 

com a difusão do progresso a partir destas não se dando para além de um âmbito territorial 

muito pequeno, enquanto outras empobrecem relativamente e experimentam os fatores de 

expulsão, gerando desperdício de recursos físicos, naturais e humanos (SINGER, 2002).  
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 Nas áreas de destino dos fluxos de população, por outro lado, atuam fatores de atração, 

dentre os quais a demanda por força de trabalho sempre assumiu um importante papel. Junto as 

oportunidades econômicas também se colocam alguns obstáculos, como a falta de recursos ou 

de qualificação do migrante, que podem levar a sua não absorção (SINGER, 2002). Nesse 

sentido, podem ser observados diferentes significados da migração, que pode proporcionar para 

alguns uma melhor inserção sócio-ocupacional, enquanto para outros seria uma estratégia de 

sobrevivência (JANNUZZI, 2000), motivada por fatores de expulsão (SINGER, 2002).  

 Com a desconcentração espacial da atividade produtiva nos anos de 1970, novas regiões 

despontaram como polos dinâmicos na criação de empregos (JANNUZZI, 2000). A atuação 

governamental no sentido do desenvolvimento regional, enfatizado o desenvolvimento de 

infraestrutura de serviços e incentivos econômicos para a instalação de empresas nos locais que 

antes foram pouco favorecidos, reproduz, segundo Singer (2002), o mesmo fenômeno de 

concentração, criando novos locais de atração populacional e levando a intensificação, e não 

diminuição, das migrações internas.  

 Conforme Jannuzzi (2000), antes que a questão da relação entre migração, mercado de 

trabalho e mobilidade social fosse melhor entendida, foram identificadas novas tendências nos 

anos de 1980.  

 

A partir de então, a mobilidade ocupacional e a dinâmica migratória no país passaram 

a exibir tendências distintas das prevalecentes na constituição da sociedade urbano-

industrial brasileira. A crise do início dos anos 80, as oscilações cíclicas e anticíclicas 

que se alternaram pela década, a recessão de 1991-1992 e a Reestruturação Produtiva 

nos anos 90 refletiram-se de forma intensa nas possibilidades de mobilidade 

ocupacional e social da mão-de-obra, repercutindo, naturalmente, sobre o padrão 

redistributivo populacional no país [...] (JANNUZZI, 2000, p. 6).  

 

 Nos anos de 1980, a industrialização e a migração rural-urbana perderam a ‘força 

transformadora’, ao passo que nos anos de 1990, com a reestruturação produtiva, o desemprego 

tornou-se um problema estrutural e o perfil posicional sinalizava para a precarização. Nesse 

cenário, postos de trabalho formal de gestão e diretoria, assim como outros trabalhos de maior 

qualificação foram enxugados na empresa privada e na indústria. E assim, a mobilidade espacial 

se dava em um contexto de incertezas quanto aos resultados do processo no destino 

(JANNUZZI, 2000).  

 Assim, desde os anos de 1980 passa a crescer a classe identificada por Standing (2014) 

como precariado, que é heterogênea e inclui, dentre outros, os migrantes e os indivíduos cujo 

trabalho que exerce não coincide com a qualificação adquirida. Para o autor (2013), a nova 

classe não é a classe trabalhadora, classe média ou composta por informais, mas indivíduos que 
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tem em comum uma existência precária. Assim, sua principal característica é a insegurança 

econômica em diversos aspectos, experiência que se multiplicou à medida que se propagou o 

trabalho flexível associado à globalização e sua competitividade e individualismo 

(STANDING, 2014).  

 Vale destacar que desde meados do século XX, ainda no contexto da migração rural-

urbana e diversificação da estrutura ocupacional decorrente da industrialização e urbanização, 

o aumento da oferta de serviços educacionais também contribuiu para os resultados da 

mobilidade ocupacional e social (JANNUZZI, 2000). Para Serrano et al. (2013), pessoas com 

nível de educação superior no Brasil são ainda escassas e concentradas, embora estejam se 

dispersando pelo país, em parte pela difusão de cursos superiores, mas também com 

contribuição importante do processo migratório.  

 O processo recente de expansão e descentralização/interiorização do acesso a cursos 

superiores, especialmente a partir dos anos 2000, com a iniciativa de programas como o 

Programa Universidade Para Todos (PROUNI), o Fundo de Financiamento ao Estudante do 

Ensino Superior (FIES), a Universidade Aberta do Brasil (UAB) e o Programa de 

Reestruturação e Expansão das Universidades Federais (REUNI), responde ao fato de que, em 

relação aos demais níveis de ensino, o superior sempre teve grande parte do seu fornecimento 

na rede privada, de difícil acesso para jovens mais pobres, além da oferta concentrar-se em 

metrópoles e centros urbanos (SULIANO, 2013; SALATA, 2018).  

 Por meio desses programas sociais, configura-se uma parceria entre os setores público 

e privado, que junto a ampliação de vagas em universidades federais culmina na ampliação das 

possibilidades de acesso e permanência na educação superior. Registra-se também avanços no 

sentido da democratização do acesso, com contribuição do processo de interiorização e da 

adoção de políticas de ação afirmativa (GOMES; MACHADO-TAYLOR; SARAIVA, 2018; 

SULIANO, 2013; SALATA, 2018).  

 Nesse contexto, tem sido verificado aumento na migração de pessoas qualificadas em 

anos recentes (SERRANO et al., 2013; RIGOTTI; FAZITO; CAMPOS, 2014; MORAIS; 

QUEIROZ, 2017). Rigotti, Fazito e Campos (2014), por exemplo, observam intensificação dos 

fluxos de população qualificada relativamente a de menor escolarização, considerando a 

migração entre as microrregiões brasileiras, nos últimos três Censos Demográficos (1991, 2000 

e 2010).  

 Sendo principalmente motivada pelos diferenciais econômicos de oferta de trabalho e 

renda e, portanto, de melhores condições de vida, a migração qualificada pode ser trazida do 

âmbito internacional para o contexto das migrações internas brasileiras, tendo em vista as 
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marcantes diferenças que ainda se verificam no país (SANTOS JÚNIOR; MENEZES-FILHO; 

FERREIRA, 2005; MATA et al., 2008; TAVEIRA; GONÇALVES; FREGUGLIA, 2011; 

DOTA; QUEIROZ, 2019). Há, inclusive, a possibilidade de fluxos mais intensos no contexto 

interno, dada a inexistência de barreiras legais e as menores diferenças culturais e linguísticas, 

por exemplo, que atuam no contexto internacional, além do aumento da escolaridade da 

população brasileira nas últimas décadas (FREGUGLIA; GONÇALVES; SILVA, 2014).  

 Alguns estudos sobre o tema da migração qualificada no contexto da migração interna 

seguem a mesma linha da principal abordagem internacional, ao investigar os efeitos da fuga 

de cérebros sobre a área de origem (CARVALHO, 2004; PINTO; RAMALHO, 2016; 

TORRES, 2016). Carvalho (2004), por exemplo, considera o tema da fuga de cérebros no 

contexto interno para buscar evidências da existência do brain effect no estado do Tocantins. 

Com os seus resultados, mostrou que a possibilidade de melhores remunerações na capital pode 

representar um maior retorno à educação, configurando um brain effect, mas observa que para 

os municípios mais distantes de Tocantins, nos quais o custo de emigração seria maior, o efeito 

é reduzido (CARVALHO, 2004).  

 Carvalho (2004) inclui ainda análises para verificar se tal efeito seria diferente em 

função de características do indivíduo e de sua família, e a partir delas destaca que para 

indivíduos brancos, do sexo masculino e de famílias de classe média, o efeito da distância sobre 

a probabilidade de investir em educação se mostrava maior.  

 Por sua vez, Pinto e Ramalho (2016) voltam-se para os municípios da Paraíba, buscando 

identificar quais perderam produtividade em função da emigração de pessoas qualificadas. Os 

autores mostram que a maior parte dos municípios paraibanos não apresentou perda de capital 

humano, especialmente se considerados os indivíduos de mais alta escolaridade. No entanto, 

destacam que entre aqueles de menor porte e com menor estoque de capital humano parece ter 

havido maiores prejuízos com a fuga de cérebros. Com base nisso, apontam para a necessidade 

de investimentos em educação, em especial nos municípios menores, além de investimentos 

que culminem na geração de oportunidades de trabalho para os mais escolarizados nesses 

municípios (PINTO; RAMALHO, 2016).  

 Torres (2016) também analisa os efeitos da migração de trabalhadores com maior 

instrução sobre a produtividade do trabalho e o estoque de capital humano, considerando todos 

os municípios brasileiros. A autora reafirma o encontrado por Pinto e Ramalho (2016), ao 

mostrar que são os municípios menores que menos se beneficiam com a migração qualificada, 

e levanta a possibilidade de que barreiras ao investimento em educação limitem o brain effect, 

isto é, limitem o efeito da possibilidade de migração sobre o investimento em capital humano. 
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Assim, aponta também para a necessidade de maiores investimentos em educação (TORRES, 

2016).  

 Em outras investigações sobre o tema se busca saber quais os determinantes da migração 

de pessoas qualificadas, tanto do ponto de vista das características do indivíduo, analisando a 

probabilidade de ser imigrante (CAMPOS, 2014), quanto do ponto de vista das características 

do local de destino, buscando entender a atratividade (MATA et al., 2008; SILVA, 2009). Em 

Campos (2014), indivíduos do sexo masculino, brancos e solteiros tem maior probabilidade de 

ser migrante qualificado, assim como pessoas mais jovens ou que possuam maiores salários.  

 Analisando o perfil do migrante interno, embora não o qualificado em específico, Justo 

e Silveira Neto (2009) mostram que estes são, entre outras características, mais escolarizados 

em relação aos não migrantes. Buscando evidenciar, a partir dos Censos Demográficos de 1980, 

1991 e 2000, as diferenças nesse perfil segundo a região de destino, mostram que a escolaridade 

elevada é uma característica mais presente entre aqueles que se dirigem para as regiões Sul e 

Centro-Oeste, ao contrário daqueles que se dirigem ao Sudeste, em grande parte de origem 

nordestina (JUSTO; SILVEIRA NETO, 2009).  

 Mata et al. (2008), por outro lado, analisam mais detidamente as características da área 

de destino, que tornariam algumas cidades mais atrativas que outras no caso de migrantes 

qualificados. O achado foi que para esses migrantes são atrativas cidades com maior dinamismo 

no mercado de trabalho, característica que tem papel primordial, mas também cidades que 

tenham menor desigualdade social, menor nível de violência, invernos e verões menos 

rigorosos e proximidade do litoral (MATA et al., 2008). Além da prosperidade econômica e 

dinamismo do mercado de trabalho são escolhidos, entre os estados, aqueles mais populosos 

em relação a origem (SILVA, 2009), e é sempre reafirmada a importância da diferença salarial 

(SILVA, 2009; FREGUGLIA; GONÇALVES; SILVA, 2014).  

 Sousa Filho (2017), por sua vez, põe em foco a relação entre a atração de migrantes, 

segundo o nível de escolaridade, e o tamanho das cidades na Bahia. Assim, mostra que os 

migrantes com menos anos de estudo encontram-se mais distribuídos pelos municípios baianos, 

ao passo que aqueles mais qualificados, com mais de 11 anos de estudo, se concentram em 

áreas caracterizadas pela maior população urbana, das quais se espera maior oferta de trabalho 

e melhor qualidade de vida. Uma outra característica atrativa nessas cidades é a concentração 

de pessoas com escolaridade mais elevada (MATA et al., 2008; SOUSA FILHO, 2017).  

 Vê-se, entre os estudos sobre a temática no Brasil, análises tanto do fluxo, identificando 

principais origens e destinos, quanto de seus determinantes, ou ainda de características que 

tornam determinados destinos mais atrativos para tais migrantes. Em todas as abordagens é 
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possível identificar certo destaque para o dinamismo econômico, ratificando a grande 

associação das migrações, em especial de pessoas mais qualificadas, com a busca por trabalho. 

Dessa forma, se atribui relevância a uma análise mais detida sobre esse ponto: a inserção 

ocupacional do migrante qualificado na área de destino.  

 A migração desses indivíduos é estudada por serem de grande importância em termos 

econômicos, devido as profissões que podem exercer (DOMENICONI; BAENINGER, 2017; 

SOLIMANO, 2006). Os migrantes, em geral, são positivamente selecionados, isto é, têm maior 

probabilidade de migrar indivíduos que reúnem certas características não observáveis que os 

tornam mais capazes, hábeis e produtivos (SANTOS JÚNIOR; MENEZES-FILHO; 

FERREIRA, 2005). Some-se a isso o fato de serem mais escolarizados, possuindo instrução 

superior completa. Assim, torna-se relevante saber como o potencial dessa mão de obra se 

distribui, onde e como está sendo utilizada.  

 No cenário recente das migrações no Brasil, são identificados o aumento da 

circularidade e o surgimento de novas formas de deslocamento, que caracterizam uma 

complexificação crescente (BAENINGER, 2012; RIGOTTI; FAZITO; CAMPOS, 2014; 

CAMPOS, 2018). Segundo Campos (2018), justamente nesses espaços mais dinâmicos, que 

abrigam as grandes metrópoles articuladoras da mobilidade populacional e tendem a ser 

atrativos para indivíduos com maior escolaridade, há uma tendência de aumento também da 

seletividade das migrações em relação a atributos tanto individuais quanto familiares.  

 Por outro lado, é possível que a conjuntura brasileira a partir da primeira década do 

século XXI, especificamente a partir de 2004, tenha favorecido a inserção ocupacional do 

migrante qualificado, além de afetar o volume e direção dos fluxos migratórios. Nesse período 

o Brasil foi um dos países emergentes que se beneficiou com o quadro econômico internacional 

favorável, que somado as linhas básicas de política macroeconômica reduziu a inflação e 

acelerou o crescimento do PIB, sustentado tanto pelas exportações de commodities quanto pela 

atuação do Estado na relação consumo-investimento, elevando também as importações 

(BALTAR, et al., 2010). 

 Também se observa a criação de políticas públicas focalizadas (redistributivas, 

compensatórias e afirmativas), que levaram a efeitos positivos sobre a pobreza extrema, 

desigualdade social e acesso a bens e serviços públicos ou privados (JANNUZZI, 2016). 

Algumas das conquistas nesse campo foram o Programa Bolsa Família (PBF), o Programa 

Nacional de Habitação Rural (PNHR) e as políticas voltadas para a previdência social, que 

reduziram significativamente as desigualdades sociais e econômicas, principalmente entre o 

Nordeste e Sudeste (STUMPF JUNIOR; BALSADI, 2015). 
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 Outras políticas públicas importantes foram desenvolvidas no âmbito do Programa de 

Aceleração do Crescimento (PAC), a exemplo do programa de habitação Minha Casa, Minha 

Vida e do Luz para Todos, além de diversas outras iniciativas na área de infraestrutura para 

transporte, recursos hídricos, energia e combustíveis. Segundo Jardim e Silva (2015), o PAC I 

e II foram de grande importância para a geração de emprego e renda no país, inclusive ajudando 

a contornar os efeitos da crise econômica de 2008.  

 Desse modo, também foram observados efeitos positivos no mercado de trabalho, com 

o aumento das ocupações, inclusive do emprego formal, e do rendimento do trabalho, a partir 

da valorização real do salário mínimo (BALTAR, et al., 2010). Considerando o período de 2003 

a 2013, Saboia (2014, p. 115) destaca que apesar da tensão política em torno de 2003 e da crise 

internacional de 2008, o mercado de trabalho continuou apresentando indicadores favoráveis: 

“a taxa de desemprego continua em trajetória descendente. O nível de renda da população 

permanece crescendo. A formalização do mercado de trabalho aumentou bastante nos últimos 

anos e se mantém em elevação”.  

 Por outro lado, em um cenário recessivo para o mercado de trabalho, como o que passou 

a vigorar a partir de 2014 (MANNI; MENEZES-FILHO; KOMATSU, 2017; PERONDI, 2017; 

DOTA; QUEIROZ, 2019; GONÇALVES; SOUZA, 2019), mesmo aqueles mais qualificados 

podem ter sido afetados (MANNI; MENEZES-FILHO; KOMATSU, 2017). Em uma 

comparação entre as recessões de 1996-2003 e 2012-2016, Manni, Menezes-Filho e Komatsu 

(2017) mostram que o desemprego é diretamente impactado em contextos recessivos, tendo 

aumentado mais rapidamente na atual recessão. Comentando, brevemente, sobre a evolução na 

taxa de desemprego por anos de estudo, apontam que embora as pessoas com mais de 12 anos 

de escolaridade apresentem taxas mais baixas, a recessão aumentou o desemprego entre elas 

em proporções semelhantes as observadas entre as pessoas com menos instrução.  

 Vale lembrar que um dos determinantes para a “fuga de cérebros” internacional é a não 

absorção dessa mão de obra qualificada pela estrutura ocupacional do país de origem. Nesse 

sentido, a perda do capital humano dos migrantes ocorre, a princípio, com a sua não utilização 

ou subutilização, especialmente nos países em desenvolvimento (PORTES, 1976; MARTINE, 

2005), o que constitui uma perda também para o indivíduo. No Brasil, por um lado, a mão de 

obra qualificada tem, em certa medida, se desconcentrado via descentralização da oferta de 

ensino superior (SERRANO et al., 2013), mas por outro continua dirigindo-se para as áreas 

litorâneas, configurando um divisor Leste-Oeste (RIGOTTI; FAZITO; CAMPOS, 2014) e 

indicando que as oportunidades de trabalho para os mais qualificados permanecem 

concentradas.  
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 A partir desta revisão bibliográfica, com estudos sobre a migração de mão de obra 

qualificada no exterior e no Brasil, esta dissertação procura contribuir com a temática ao estudar 

a migração inter-regional qualificada a partir da análise do volume e direção dos fluxos (origem 

e destino) e das características demográficas, socioeconômicas e ocupacionais destes migrantes 

nas regiões de destino, tendo como pano de fundo a dinâmica econômica, social e política que 

configura diferentes momentos no país, no período entre 2000 e 2015. O objetivo é verificar se 

o contexto econômico favorável a partir de 2004 implicou em intensificação das migrações 

qualificadas associadas a melhores condições de inserção ocupacional.   
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2 METODOLOGIA 

 

 A presente seção traz especificações quanto aos procedimentos metodológicos, partindo 

do recorte temporal, fonte de dados e procedimentos para análise dos fluxos migratórios. 

Também aborda a definição teórica e metodológica dos grupos de interesse da pesquisa, 

apresenta as variáveis para a caracterização demográfica e socioeconômica do migrante 

(qualificado e não qualificado), bem como para análise da inserção ocupacional.  

 

2.1 Fonte de dados, recorte temporal e procedimentos para análise dos fluxos migratórios 

 

 A pergunta da pesquisa tem como pano de fundo a dinâmica econômica, social e política 

em diferentes momentos no Brasil. Abrange o início do período de crescimento, investimentos 

e empregos observados a partir de 2003,  bem como o auge dessa dinâmica positiva para o 

mercado de trabalho por volta de 2010 (BALTAR et al., 2010; SABOIA, 2014; DOTA; 

QUEIROZ, 2019), indo até a conjuntura de crise político-econômica que teve início em 2014 e 

permanece até o momento atual (MANNI; MENEZES-FILHO; KOMATSU, 2017; PERONDI, 

2017; DOTA; QUEIROZ, 2019; GONÇALVES; SOUZA, 2019). Para analisar como se deram 

os fluxos de pessoas qualificadas e não qualificadas nesse período e a inserção destes migrantes 

no mercado de trabalho frente a referida dinâmica, é necessária uma fonte de dados com 

informações recentes e que permita identificar os migrantes por nível de escolaridade, explorar 

suas características demográficas, socioeconômicas e sua inserção ocupacional.  

 As principais fontes utilizadas em trabalhos sobre a migração interna qualificada são os 

Censos Demográficos (SABBADINI; AZZONI, 2006; BEZERRA; SILVEIRA NETO, 2008; 

MACIENTE; PEREIRA; NASCIMENTO, 2013; SERRANO et al., 2013; RIGOTTI; FAZITO; 

CAMPOS, 2014; CAMPOS, 2014; TORRES, 2016), disponibilizados pelo Instituto Brasileiro 

de Geografia e Estatística (IBGE). Sabbadini e Azzoni (2006), por exemplo, utilizam-se dos 

Censos Demográficos de 1991 e 2000 para investigar a migração de mestres e doutores entre 

os estados brasileiros. Também com foco interestadual, e a partir dos mesmos censos, Bezerra 

e Silveira Neto (2008) verificaram a existência de “fuga de cérebros” em direção a São Paulo.  

 Os Censos Demográficos também são a base de dados utilizada em trabalhos voltados 

para análise da distribuição de pessoas com maior escolaridade no país. Embora não 

recomendem a escala municipal para a análise do tema, alguns estudos (MACIENTE; 

PEREIRA; NASCIMENTO, 2013; SERRANO et al., 2013; RIGOTTI; FAZITO; CAMPOS, 
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2014) destacam a importância de análises mais detalhadas, optando pelas mesorregiões ou 

microrregiões como escala de análise.  

 O último Censo Demográfico é do ano de 2010, e apesar da riqueza de informações para 

níveis detalhados, não possibilita responder à pergunta desta pesquisa, que abrange o contexto 

mais recente. A Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), por sua vez, tem 

informações sobre migração e mercado de trabalho disponíveis, em sua versão anual, até o ano 

de 2015, mas apresenta outras limitações em relação ao Censo Demográfico. Sendo anual, o 

número de temas e quesitos investigados é menor e, além disso, trata-se de uma pesquisa 

amostral, que para garantir representatividade permite como menor desagregação possível, para 

análise de fluxos migratórios, as Unidades da Federação (ERVATTI; OLIVEIRA, 2011).  

 Em sua versão contínua (PNADC), com divulgação mensal, trimestral e anual, tem-se 

informações até 2020, e com mais possibilidades de desagregação que poderiam ser aplicadas 

a imigração, uma vez que diferencia regiões metropolitanas e de desenvolvimento, bem como 

as capitais estaduais (ERVATTI; OLIVEIRA, 2011). Entretanto, foca em questões relativas ao 

mercado de trabalho, de modo que temas suplementares são investigados com menor 

frequência. A migração, por exemplo, ainda não foi investigada, embora conste nas discussões 

iniciais como um dos temas permanentes para a PNADC (HYPÓLITO, 2010; ERVATTI; 

OLIVEIRA, 2011; IBGE, 2014; OLIVEIRA, 2014b).  

 Dentre as alternativas colocadas, trabalhar-se-á com a PNAD, que permite proceder com 

a análise proposta nesta dissertação, apesar de não ser tão recente como a PNADC ou tão 

detalhada quanto os Censos Demográficos, sendo estas as principais limitações para a presente 

pesquisa. Especificamente, serão utilizadas as PNADs dos anos 2005, 2011 e 2015, buscando 

captar os efeitos dos diferentes momentos colocados anteriormente sobre a migração e inserção 

ocupacional dos migrantes inter-regionais qualificados e não qualificados.  

 Um aspecto importante sobre a utilização dos microdados da PNAD é a necessidade de 

atenção a informações mais filtradas/desagregadas, que podem demandar cuidados ao serem 

analisadas. Tal limitação deriva do fato de a PNAD não ser aplicada em todos os municípios 

ou para amostras muito grandes, podendo implicar em perda de representatividade no caso de 

filtros sucessivos e/ou pequenas escalas de análise.  

 Nesta dissertação, a definição das categorias de análise passa por seleções quanto à 

idade, à escolaridade e ao fato de ser migrante, para posteriormente analisar as características 

demográficas, socioeconômicas e de inserção ocupacional, que implicam em novas 

desagregações. Contudo, o recorte estudado é o Brasil segundo grandes regiões. Ademais, as 

variáveis em que esse cuidado deve ser maior são aquelas em que há um maior número de 
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categorias, o que não é o caso da maioria das características investigadas, que são apresentadas 

nas seções a seguir. A principal exceção é a variável que se refere aos grupamentos de atividade, 

ao tratar da inserção ocupacional dos migrantes, que inclui dez categorias.  

 Dependendo do quesito que baseia a informação, há diferentes maneiras de identificar 

as migrações. O quesito de data fixa compara o estado em que o indivíduo foi entrevistado com 

aquele em que o mesmo residia exatos 5 anos antes da data de referência da pesquisa. Utilizando 

esse quesito, serão classificados como migrantes aqueles que residiam em local diferente, e 

como não migrantes aqueles que residiam no mesmo local nos dois momentos (SCHNEIDER; 

BRITO, 2020; RIGOTTI, 1999).  

 Dado que possui uma referência temporal em si, o quesito de data fixa permite a 

construção dos saldos migratórios e outros índices, além da construção da matriz migratória 

para identificação dos fluxos. Para Serrano et al. (2013), a análise dos saldos migratórios é 

importante, pois pode revelar características do bem-estar e das condições de vida das 

populações, particularmente sendo fluxos de pessoas de alta escolaridade. Em sua análise, 

diferencia saldos redistributivos e concentradores, sendo redistributivos quando partem de 

locais mais escolarizados para os menos escolarizados, e concentradores quando ocorrem no 

sentido contrário.  

Desse modo, esta dissertação mensura o volume da migração inter-regional qualificada 

através do quesito de data fixa, com lugar de residência há exatos 5 anos da data de referência, 

pois desse modo tem-se base para os saldos migratórios e demais indicadores relacionados.  

 

Quadro 1: Variáveis selecionadas na PNAD dos anos de 2005, 2011 e 2015, para definição 

dos migrantes 

PNAD Variável Descrição Classificação 

2005 

UF Unidade da Federação 

11 a 53, categorizado entre:  

11 a 17 - Norte 

21 a 29 - Nordeste 

31 a 35 - Sudeste 

41 a 43 - Sul 

50 a 53 - Centro-Oeste 

2011 

2015 

2005 

V5080 
Lugar de residência há 5 anos da 

data de referência 

11 a 53, categorizado entre:  

11 a 17 - Norte 

21 a 29 - Nordeste 

31 a 35 - Sudeste 

41 a 43 - Sul 

50 a 53 - Centro-Oeste 

2011 

2015 

Fonte: Organizado a partir do dicionário de variáveis das PNADs de 2005, 2011 e 2015 - IBGE.  
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 Mata et al. (2008), por sua vez, constroem o Índice de Migração Qualificada Líquida 

(IMQL), por meio do qual é possível ver para cada região o resultado líquido da migração de 

pessoas qualificadas enquanto proporção da população total. Se utilizado, ao invés da 

população total, o total de pessoas residentes com ensino superior completo, tem-se o IMQL*, 

que infere quanto o resultado líquido da migração de pessoas qualificadas representa enquanto 

proporção do total de pessoas qualificadas na região de destino. Trata-se de uma análise 

simples, mas que será utilizada por fornecer indicativos do impacto da imigração de capital 

humano.  

 Para grupo de controle, os migrantes qualificados podem ser comparados com migrantes 

de menor qualificação (SANTOS JÚNIOR; MENEZES-FILHO; FERREIRA, 2005; RIGOTTI; 

FAZITO; CAMPOS, 2014). Outras alternativas seriam compará-los com pessoas de mesma 

qualificação, mas que permaneceram na região de origem (SANTOS JÚNIOR; MENEZES-

FILHO; FERREIRA, 2005; SERRANO et al., 2013), ou ainda dividir os migrantes entre baixa, 

média e alta escolaridade, baseando-se no nível de instrução (SERRANO et al., 2013) ou no 

número de anos de estudo (MANNI; MENEZES-FILHO, KOMATSU, 2017). No caso desta 

dissertação, pretende-se compará-los com os migrantes de menor escolarização, ressaltando os 

efeitos do contexto sobre a migração e inserção ocupacional do migrante qualificado em 

específico.  

 

2.2 Definição adotada 

 

 Os estudos que buscam identificar e definir uma classe criativa formada por 

trabalhadores do conhecimento, argumentam no sentido de uma definição baseada em perfis 

profissionais, resultando em um grupo mais seleto ao dar destaque para aqueles associados ao 

trabalho intelectual no desenvolvimento de novos conhecimentos e tecnologias (CASTELLS, 

1999; DRUCKER, 2001; FLORIDA, 2014; MELLO, 2007).  

 Por outro lado, a abordagem que considera os profissionais de maior qualificação no 

contexto da mobilidade, especialmente da migração internacional, considera migrante 

qualificado o indivíduo com graduação universitária (GRUBEL, 1976; COMMANDER; 

KANGASNIEMI; WINTERS, 2004; BEINE; DOCQUIER; SCHIFF, 2008; DOCQUIER; 

RAPOPORT, 2011). São destacadas algumas advertências quanto a essa definição, das quais 

uma se repete no contexto interno, que é a dúvida sobre se a formação realmente ocorreu na 

origem. Diante disso, é sugerido usar a idade do migrante como um indicador de onde a 

educação foi adquirida (DOCQUIER; RAPOPORT, 2011). Além disso, cabe reconhecer que a 
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definição não inclui indivíduos cujos conhecimentos e habilidades técnicas não coincidem com 

uma formação superior, embora os qualifiquem do ponto de vista da profissão.  

 Nos trabalhos sobre migração qualificada no Brasil, geralmente, também é considerado 

migrante qualificado o indivíduo que migra tendo ensino superior completo. Para Rigotti, 

Fazito e Campos (2014), considerando a população adulta (25 anos ou mais) com ensino 

superior completo tem-se uma aproximação com alta correlação com a qualificação, reduzindo 

a participação de migrações por motivo de estudo (OLIVEIRA; JANNUZZI, 2005; CAMPOS, 

2014). Assim, a definição de uma idade mínima também é importante, já que ajuda na 

delimitação da categoria de análise (BEZERRA; SILVEIRA NETO, 2008; CAMPOS, 2014; 

RIGOTTI; FAZITO; CAMPOS, 2014), uma vez que para tratar de migração qualificada deve-

se excluir aqueles que migraram antes de completar o ensino superior (SABBADINI; AZZONI, 

2006).  

 A migração de indivíduos qualificados é estudada por serem de grande importância em 

termos econômicos, devido as profissões que podem exercer (DOMENICONI; BAENINGER, 

2017). Mas deve-se ressaltar que, em número, estes ainda são relativamente poucos quando 

comparados à mão de obra menos qualificada, especialmente em países em desenvolvimento 

como o Brasil (SERRANO et al., 2013). Diante disso, nesta dissertação serão considerados 

migrantes qualificados os indivíduos com nível de ensino superior completo e com mais de 25 

anos de idade, sem distinção entre profissões ou categorias profissionais, tendo em vista a 

pequena participação do segmento qualificado na população e, possivelmente, nos fluxos 

migratórios também.  

 Mas a pesquisa não perde relevância, dado que a magnitude do fluxo tornou a questão 

estudada em nível internacional, justamente por partir de países em que tais recursos seriam 

mais escassos, o que denota sua importância nesses países. Nesse sentido, sendo o Brasil um 

país em desenvolvimento, também se discute a quantidade, qualidade e distribuição interna 

desses profissionais (MACIENTE; PEREIRA; NASCIMENTO, 2013; SERRANO et al., 2013; 

RIGOTTI; FAZITO; CAMPOS, 2014), ao que vale acrescentar a análise das características 

demográficas, socioeconômicas e de inserção ocupacional destes migrantes nos estados de 

destino, para identificar se e como esse capital humano está sendo utilizado (RAMOS, 2013; 

SERRANO et al., 2013), e como isso foi afetado pelas diferentes dinâmicas do quadro 

econômico, social e político no período de 2000 a 2015.  

 Metodologicamente, o indivíduo qualificado foi definido, a partir das variáveis 

apresentadas no quadro abaixo, como aquele que, na data da pesquisa (V0603/V6003) ou 

anteriormente (V0607/V6007) frequentava a pós-graduação (mestrado ou doutorado) ou havia, 
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anteriormente, frequentado o ensino superior e concluído (V0611). Os demais níveis de ensino, 

estando abaixo do superior completo, foram considerados como não qualificados, juntamente 

com aqueles que nunca haviam estudado (V0606).  

 

Quadro 2: Variáveis selecionadas na PNAD dos anos de 2005, 2011 e 2015, para definição 

da escolaridade do migrante qualificado e não qualificado 

PNAD Variável Descrição Classificação 

2005 

V0602 
Frequenta escola ou 

creche 

Sim 

Não 
2011 

2015 

2005 V0603 

Curso que frequenta 

Mestrado ou doutorado = Qualificado 

Demais categorias = Não Qualificado 

2011 
V6003 

Mestrado ou doutorado = Qualificado 

Demais categorias = Não Qualificado 2015 

2005 

V0606 

Anteriormente 

frequentou escola ou 

creche 

Sim 

Não 
2011 

2015 

2005 V0607 

Curso mais elevado que 

frequentou 

anteriormente 

Superior (se concluiu) = Qualificado 

Superior (se não concluiu) = Não Qualificado 

Mestrado ou doutorado = Qualificado 

Demais categorias = Não Qualificado 

2011 

V6007 

Superior (se concluiu) = Qualificado 

Superior (se não concluiu) = Não Qualificado 

Mestrado ou doutorado = Qualificado 

Demais categorias = Não Qualificado 
2015 

2005 

V0611 

Concluiu este curso que 

frequentou 

anteriormente 

Sim 

Não 
2011 

2015 
Fonte: Organizado a partir do dicionário de variáveis das PNADs de 2005, 2011 e 2015 - IBGE.  

 

 Cabe informar que uma pequena parte das informações é perdida em virtude da 

definição dos grupos de indivíduos qualificados e não qualificados, especificamente ao passar 

pela variável que indaga sobre a conclusão ou não de curso frequentado anteriormente (V0611). 

Isso se repete em todos os anos analisados, e desse modo a soma entre indivíduos/migrantes 

qualificados e não qualificados resultará um pouco menor em relação aos volumes totais 

apresentados.  

 

2.3 Variáveis para a caracterização demográfica e socioeconômica do indivíduo 

 

 Além de analisar os fluxos migratórios, identificando origens e destinos, é importante 

saber quem são esses migrantes. Para isso, frequentemente são consideradas, além do nível de 
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instrução, as variáveis quanto ao sexo, idade e raça/cor (JUSTO, SILVEIRA NETO, 2009; 

QUEIROZ, 2013; SACHSIDA et al., 2014; OLIVEIRA, 2014a). Para um perfil mais completo 

também podem ser considerados o estado civil do migrante (OLIVEIRA, 2014a), se este tem 

filhos e se é o responsável pelo domicílio, constituindo um conjunto de variáveis que apreende 

a condição familiar (JUSTO; SILVEIRA NETO, 2009). O quadro 3 apresenta essas 

características conforme serão utilizadas a partir das PNAD’s definidas.  

 

Quadro 3: Variáveis selecionadas na PNAD dos anos de 2005, 2011 e 2015, para análise 

do perfil sociodemográfico dos migrantes qualificados 

PNAD Variável Descrição Classificação 

SEXO 

2005 

V0302 Sexo 
Masculino 

Feminino 
2011 

2015 

IDADE 

2005 

V8005 

Idade do morador 
000 a 120, categorizado entre:  

25 a 29 

30 a 39 

40 a 49 

50 a 59 

60 e mais 

2011 
Idade do morador na data de 

referência 
2015 

COR/RAÇA 

2005 

V0404 Cor ou raça 

Branca 

Preta 

Amarela 

Parda 

Indígena 

2011 

2015 

ESTADO CIVIL 

2005 - - - 

2011 

V4011 Estado civil 

Casado(a) 

Desquitado(a) ou separado(a) 

judicialmente 

Divorciado(a) 

Viúvo(a) 

Solteiro(a) 

2015 

TEM FILHOS 

2005 

V1101 

Teve algum filho nascido vivo até 

a data de referência (para as 

mulheres) 

Sim 

Não 
2011 

2015 

RESPONSÁVEL PELO DOMICÍLIO 

2005 

V0401 

Condição no domicílio 
Sim (pessoa de referência) 

Não (demais categorias) 
2011 

Condição na unidade domiciliar 
2015 

Fonte: Organizado a partir do dicionário de variáveis das PNADs de 2005, 2011 e 2015 - IBGE.  
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 A migração, assim como outras preferências e demandas, está associada à idade e, por 

conseguinte, aos estágios do ciclo de vida, associando o processo migratório ao contexto ou as 

características familiares e domiciliares. Para considerar tais características e complementar a 

análise dos atributos do indivíduo, pode-se incluir variáveis como o estado civil, se tem filhos 

(perguntado somente às mulheres) ou se é o responsável pelo domicílio, como colocado 

anteriormente. Outra alternativa é encontrada nas abordagens que buscam considerar a família 

como unidade de análise da migração, tendo em vista que esta é, por vezes, a unidade na qual 

a decisão é tomada (DANTAS, 2017; CAMPOS, 2018; SCHNEIDER, BRITO, 2020). Segundo 

Schneider e Brito (2020, p. 3):  

 

Com a evolução dos estudos migratórios muitos fatores e motivos foram percebidos 

como entrelaçados ao processo. A decisão de migrar, feita como um projeto familiar, 

demonstrou-se uma prática comum e, mesmo quando as pessoas migram sozinhas, foi 

observado que muitas delas eram financiadas pelos recursos da família e/ou o faziam 

para diversificar o rendimento da mesma. [...] No entanto, a consideração da família 

nos estudos da migração é limitada.  

 

 Discutindo também a necessidade desse novo olhar, Dantas (2017) propõe o referido 

deslocamento da unidade de análise, do indivíduo para a família, para abordar a migração em 

direção as metrópoles nordestinas. Campos (2018) e Schneider e Brito (2020), por outro lado, 

buscam desenvolver uma categorização entre migração individual e conjunta, a partir da análise 

do arranjo/composição domiciliar do migrante. Uma vez que somente se tem informações 

acerca da composição domiciliar no destino, ambos consideram migrantes mais recentes para 

favorecer a aproximação com a situação no momento da migração. A partir desses migrantes, 

são feitas categorizações, por exemplo, entre aqueles que viviam sós após a migração ou eram 

o único migrante no domicílio e aqueles que residiam com outro ou outros migrantes 

(CAMPOS, 2018; SCHNEIDER; BRITO, 2020).  

 Reconhecendo a importância de análises nesse sentido, as características quanto ao 

estado civil, ter filhos ou ser responsável pelo domicílio (conforme Quadro 3) serão 

consideradas no perfil sociodemográfico dos migrantes qualificados. Tem-se em vista que a 

relação entre migração e características familiares ou domiciliares é mostrada, por vezes, como 

um obstáculo aos deslocamentos, evidenciando, por exemplo, que pessoas casadas e/ou com 

filhos migram menos. Mas por outro lado, em estudos mais recentes, a família ou arranjo 

domiciliar são colocados, ao contrário, como facilitadores da migração, sendo uma forma de 

rede de apoio ou capital social. Assim, apesar de não se referirem ao momento da migração, 
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pode-se obter indicativos da relação familiar com a migração de indivíduos qualificados e não 

qualificados.  

 

2.4 Variáveis para análise da inserção ocupacional  

 

 A análise da inserção do migrante qualificado e não qualificado no mercado de trabalho 

pode valer-se de informações como a condição de atividade, da qual podem ser derivadas taxas 

de atividade e inatividade; taxa de ocupação e desocupação; posição na ocupação, a partir da 

qual é possível estimar o grau de formalização; os grupamentos de atividade; e o rendimento 

(QUEIROZ, 2013; CAVALCANTI; OLIVEIRA; TONHATI, 2014). Cabe ressaltar a 

importância dessa análise quanto ao migrante, mas reconhecendo que as pessoas podem migrar 

por diversos ou múltiplos motivos (OLIVEIRA, 2014a).   

 

Quadro 4: Variáveis selecionadas da PNAD dos anos de 2005, 2011 e 2015, para análise 

da inserção ocupacional dos migrantes qualificados 

PNAD Variável Descrição Classificação 

CONDIÇÃO DE ATIVIDADE 

2005 

V4704 

Condição de atividade na 

semana de referência 

para pessoas de 10 anos 

ou mais de idade 

Economicamente ativos (PEA) 

Não economicamente ativos (PNEA) 
2011 

2015 

CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO 

2005 V4705 Condição de ocupação 

na semana de referência 

para pessoas de 10 anos 

ou mais de idade 

Ocupados (PO) 

Desocupados (PD) 
2011 

V4805 
2015 

POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO 

2005 

V4706 

Posição na ocupação no 

trabalho principal da 

semana de referência 

para pessoas de 10 anos 

ou mais de idade 

Empregado com carteira 

Militar ou funcionário público estatutário 

Empregado sem carteira 

Conta própria 

Empregador 

Trabalhador na produção/construção para o 

próprio uso e não remunerados 

2011 

2015 

FORMALIZAÇÃO 

2005 

V4706 

Posição na ocupação no 

trabalho principal na 

semana de referência 

para pessoas de 10 anos 

ou mais de idade 

Categorizado entre:  

Formal (empregado com carteira, militar ou 

funcionário público estatutário) 

Informal (demais categorias, com exceção de 

empregadores) 

2011 

2015 

GRUPAMENTOS DE ATIVIDADE 
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2005 

V4809 

Grupamentos de 

atividade principal do 

empreendimento do 

trabalho principal da 

semana de referência 

para pessoas de 10 anos 

ou mais de idade 

Agrícola 

Indústria (indústria de transformação ou 

outras atividades industriais) 

Construção 

Comércio e reparação 

Serviços (alojamento e alimentação; 

transporte, armazenagem e comunicação; 

serviços domésticos ou outros serviços 

coletivos, sociais e pessoais) 

Administração pública 

Educação, saúde e serviços sociais 

Outras atividades 

Atividades mal definidas  

2011 

2015 

FAIXAS DE RENDIMENTO EM SALÁRIOS MÍNIMOS 

2005 

V9532 

Rendimento mensal em 

dinheiro que recebia 

normalmente, no mês de 

referência, no trabalho 

principal da semana de 

referência 

Valor em reais, categorizado entre:  

Até 1 

Mais de 1 a 2 

Mais de 2 a 5 

Mais de 5 a 10 

Mais de 10 

2011 

2015 

Fonte: Organizado a partir do dicionário de variáveis das PNADs de 2005, 2011 e 2015 - IBGE.  

 

 A partir dessas informações são construídos alguns indicadores. Considerando, 

inicialmente, as categorias da condição de atividade e da condição de ocupação, pode-se 

calcular a taxa de atividade, relação entre População Economicamente Ativa (PEA) e a 

População em Idade Ativa (PIA). Um outro indicador é a taxa de ocupação, que se refere a 

participação da população ocupada dentre aquela economicamente ativa (QUEIROZ, 2013).  

 Com relação a variável posição na ocupação, algumas de suas categorias podem ser 

agrupadas, dependendo da natureza do contrato de trabalho, para indicar as taxas de 

formalidade e informalidade. Em geral, são considerados formais aqueles com carteira de 

trabalho assinada, os militares e os funcionários públicos estatutários. Já as posições sem 

carteira de trabalho assinada e de conta própria são associadas a contratos de trabalho informais 

(QUEIROZ, 2013; NETO, 2014).  

 Para os grupamentos de atividade, a partir das categorias pré-estabelecidas na base de 

dados, alguns agrupamentos se fizeram necessários para fins de simplificação da apresentação 

e análise dos resultados. Assim, as categorias referentes a atividades industriais e de prestação 

de serviços foram agrupadas sob as denominações de Indústria e Serviços, respectivamente.  

 No que diz respeito as faixas de rendimento em salários mínimos foi utilizada a variável 

que informa sobre o valor do rendimento em reais, posteriormente atualizado para 2015 e 
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categorizado nas faixas de salário conforme o Quadro 4, considerando o valor do salário 

mínimo de 2015, que era de R$ 788,00. Para atualizar o rendimento, utilizou-se a razão entre 

os números-índices dos respectivos anos multiplicada pelos valores dados pela variável de 

rendimento, isto é, a razão entre os números-índices de 2015 (4.509,24) e 2005 (2.545,47) para 

atualizar o rendimento de 2005, e entre os números-índices de 2015 (4.509,24) e 2011 

(3.449,76) para atualizar o rendimento de 2011, considerando o mês de setembro como 

referência. Os números-índices referentes ao INPC (Índice Nacional de Preços ao Consumidor) 

foram extraídos da tabela 1.736, do Sistema IBGE de Recuperação Automática (SIDRA).  
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3 FLUXO MIGRATÓRIO SEGUNDO A QUALIFICAÇÃO 

 

 O presente capítulo traz, inicialmente, uma breve apresentação sobre o volume, 

distribuição e evolução da população qualificada (com superior completo ou mais) e não 

qualificada (abaixo de superior completo), segundo distribuição espacial entre os estados e 

regiões brasileiras e, em seguida, se volta para análise de como tem se comportado a migração 

inter-regional de pessoas qualificadas e não qualificadas.  

 

3.1 População qualificada e não qualificada 

 

 Na Tabela 1 tem-se os volumes de população observados nas PNADs de 2005, 2011 e 

2015, bem como na PNAD Contínua de 2019. Partindo de um total de mais de 185 milhões de 

pessoas em 2005, a população total brasileira ultrapassa os 200 milhões a partir de 2015 e se 

aproxima dos 210 milhões segundo a PNAD Contínua. Dentro desses contingentes, a 

participação da população com mais de 25 anos aumenta em mais de 10% entre o primeiro e o 

último ano considerado, e alcança aproximadamente 65% em 2019, resultado que deriva da 

diminuição do peso proporcional de crianças e jovens na população dentro do processo de 

transição demográfica.  

 

Tabela 1: População total, com mais de 25 anos e com mais de 25 anos qualificada e não 

qualificada - 2005, 2011 e 2015 - Brasil 

População 
2005 2011 2015 2019 

Abs. % Abs. % Abs. % Abs. % 

População total 185.651.425 - 195.242.800 - 204.860.101 - 209.496.463 - 

População com 25+ 101.086.911 54,45 116.717.783 59,78 128.722.544 62,83 136.151.625 64,99 

Pop. 25+ qualificada 8.397.351 8,31 13.363.671 11,45 17.432.859 13,54 22.874.545 16,80 

Pop. 25+ N qualificada 92.462.974 91,47 102.907.873 88,17 110.829.342 86,10 112.966.100 82,97 

Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2005, 2011 e 2015 e PNAD 

Contínua 2019 (IBGE). 
* A soma entre qualificados e não qualificados resulta menor que a população total, em virtude da perda de 

informação por parte das variáveis utilizadas na definição/separação das referidas categorias. 

 

 Com a transformação do formato da pirâmide populacional, um foco importante para a 

política pública seria o grupo adulto, notadamente quanto ao mercado de trabalho, tendo em 

vista o aproveitamento do bônus demográfico, momento em que o peso das populações 

dependentes (crianças e idosos) se mostra menor. Assim, para o grupo potencialmente ativo “o 

primeiro e mais evidente desafio é a geração de empregos que acompanhe esse crescimento”, 

que se torna efetivamente um bônus se “a força de trabalho estiver empregada adequadamente”, 
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além de exigir certas condições de cobertura e qualidade educacional (WONG; CARVALHO, 

2006, p. 19; BORGES; CAMPOS; SILVA, 2013; DOTA; QUEIROZ, 2019). Também se 

destaca a importância estratégica desse momento para lidar com os desafios futuros da 

transição, principalmente quanto as demandas da população idosa crescente (WONG; 

CARVALHO, 2006).  

 Quanto a população qualificada (Tabela 1), dentro do segmento com 25 anos ou mais, 

é constatado aumento da participação em detrimento da população não qualificada. Em termos 

absolutos, a população qualificada quase triplica entre 2005 e 2019, de pouco mais de 8 para 

próximo a 23 milhões, elevando sua participação de 8,31% para 16,80% no Brasil. Com isso, 

os não qualificados diminuem a participação de 91% para aproximadamente 83%, apesar do 

crescimento em termos absolutos.  

Não resta dúvida de que com os investimentos em educação superior, assim como na 

educação básica e profissional, realizados no Brasil notadamente a partir dos anos 2000, 

incluindo o REUNI no âmbito nas universidades federais, a criação de novas universidades 

públicas e inúmeras faculdades, institutos e centros de formação superior privados, tem reflexos 

sobre o aumento da população qualificada (SULIANO, 2013; SALATA, 2018). Mas o 

enfrentamento à desigualdade de oportunidades educacionais deve ser uma prioridade 

constante, e ainda mais em um país em processo de desenvolvimento e com desigualdades 

regionais históricas.  

 Observamos essa mesma dinâmica de forma mais desagregada (em nível estadual e 

regional) na Tabela 2, isto é, a população sempre crescente independente da qualificação, mas 

com ritmo de crescimento mais acentuado para o segmento qualificado, em todas as cinco 

grandes regiões do Brasil. Também é possível observar que em praticamente todos os estados 

e regiões, os maiores avanços se concentram no intervalo entre 2005 e 2011, que contempla 

parte do primeiro e segundo mandato completo do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva, período 

em que é identificado o mais recente movimento de expansão da educação superior no país 

(SULIANO, 2013; SALATA, 2018).  

 Em termos absolutos, o destaque é o Sudeste, cujos totais estão sempre a milhões de 

distância em relação as demais regiões. Também chama atenção o estado de São Paulo que, em 

número absoluto, continua a concentrar os qualificados da própria região e do país e, em termos 

relativos, diminui ligeiramente a população qualificada ao passar de 33,34% em 2005 para 

29,28% em 2019. Como já mencionado na seção 1.2 (estudos sobre migração qualificada no 

Brasil), um grande desafio para o avanço da educação superior foi a sua oferta concentrada nas 

grandes metrópoles e centros urbanos, especialmente no Sudeste (SULIANO, 2013). Assim, o 
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destaque para o Sudeste e em especial o estado de São Paulo deve-se, em grande medida, a 

maior capacidade de qualificação dentro da própria região.  

 Se é considerado o ritmo de crescimento, o destaque passa a ser a região Norte, embora 

o volume de qualificados permaneça como o menor em todos os anos analisados, resultado que 

também tem relação com o contingente populacional da região. Entre 2005 e 2011, 

especialmente, o número de qualificados mais que dobrou, o que não se verifica nas demais 

grandes regiões. No Norte, o Pará apresenta o maior número de qualificados, mas é Roraima, 

com menor população qualificada, que mais cresce, notadamente entre os dois primeiros anos 

(de 8,7 para 26,7 mil). Possivelmente, a Universidade Estadual de Roraima (UERR) tem grande 

contribuição, dado que foi criada em 2005, e em 2021 oferece mais de 20 cursos de graduação 

em 6 campi (UERR, 2021).  

 

Tabela 2: População com mais de 25 anos qualificada (Q) e não qualificada (NQ) - 

Unidades da Federação e Grandes Regiões - 2005, 2011, 2015 e 2019 
Unidade da 

Federação 

2005 2011 2015 2019 

Q NQ Q NQ Q NQ Q NQ 

Rondônia 34.657 731.245 79.073 800.142 111.317 927.537 134.546 933.735 

Acre 15.264 273.164 37.369 329.149 45.363 360.704 76.529 394.161 

Amazonas 72.097 1.438.425 151.815 1.618.074 228.806 1.816.145 351.528 1.784.689 

Roraima 8.754 169.780 26.726 213.128 40.705 226.281 48.560 233.778 

Pará 130.652 3.050.374 237.860 3.773.305 324.615 4.236.231 533.574 4.402.559 

Amapá 13.128 234.151 36.051 303.701 46.758 347.092 69.302 369.546 

Tocantins 39.947 595.651 75.096 699.672 112.701 788.680 142.680 810.191 

Norte 314.499 6.492.790 643.990 7.737.171 910.265 8.702.670 1.356.719 8.928.659 

Maranhão 77.197 2.725.701 189.851 3.172.763 238.999 3.443.157 351.732 3.655.961 

Piauí 64.688 1.445.593 114.233 1.640.114 160.979 1.702.686 230.865 1.805.719 

Ceará 209.964 3.883.873 338.823 4.588.462 389.007 4.988.881 671.915 5.083.605 

Rio G. do Norte 89.611 1.510.149 162.990 1.725.664 212.658 1.870.697 311.307 1.922.812 

Paraíba 121.654 1.727.042 239.394 2.038.121 271.504 2.121.660 318.724 2.171.976 

Pernambuco 264.754 4.113.934 409.863 4.762.667 571.123 5.157.275 809.851 5.284.138 

Alagoas 52.624 1.418.257 97.247 1.572.554 172.412 1.781.953 222.592 1.798.928 

Sergipe 51.314 993.932 90.282 1.109.501 105.215 1.202.775 181.873 1.212.060 

Bahia 269.987 6.824.129 490.006 7.663.310 671.846 8.533.066 1.027.910 8.450.145 

Nordeste 1.201.793 24.642.610 2.132.689 28.273.156 2.793.743 30.802.150 4.126.768 31.385.344 

Minas Gerais 771.118 10.078.257 1.261.527 10.983.820 1.626.818 11.851.202 2.047.919 12.061.781 

Espírito Santo 156.479 1.706.170 250.569 1.949.917 358.011 2.202.663 469.275 2.179.305 

Rio de Janeiro 1.095.681 8.424.470 1.548.813 8.879.176 1.823.703 9.207.164 2.639.726 9.471.345 

São Paulo 2.799.927 20.645.150 4.258.051 22.401.819 5.410.132 23.762.255 6.698.097 24.093.257 

Sudeste 4.823.205 40.854.047 7.318.960 44.214.732 9.218.664 47.023.284 11.855.017 47.805.688 

Paraná 565.811 5.234.521 807.602 5.692.785 1.168.844 6.002.964 1.367.368 6.124.164 

S. Catarina 302.422 3.084.833 541.026 3.464.071 717.284 3.836.480 856.010 3.929.831 

Rio G. do Sul 544.023 5.796.793 712.942 6.123.127 1.022.003 6.494.756 1.299.901 6.573.175 

Sul 1.412.256 14.116.147 2.061.570 15.279.983 2.908.131 16.334.200 3.523.279 16.627.169 

Mato G. do Sul 111.693 1.128.192 194.350 1.291.407 253.193 1.382.149 312.962 1.369.587 

Mato Grosso 100.595 1.355.693 211.675 1.593.145 241.714 1.739.293 330.798 1.758.229 

Goiás 201.017 2.871.076 392.970 3.328.720 541.200 3.584.473 705.593 3.805.279 

Distrito Federal 232.293 1.002.419 407.467 1.189.559 565.949 1.261.123 663.409 1.286.145 

Centro-Oeste 645.598 6.357.380 1.206.462 7.402.831 1.602.056 7.967.038 2.012.762 8.219.240 

Brasil 8.397.351 92.462.974 13.363.671 102.907.873 17.432.859 110.829.342 22.874.545 112.966.100 

Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2005, 2011 e 2015, e da PNAD 

Contínua de 2019 (IBGE). 
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 O Centro-Oeste compartilha com o Norte a situação de menores estoques de população 

qualificada em todos os anos, mas também apresentou grande crescimento no período 

2005/2011. As regiões Sul e Nordeste, por sua vez, apresentam resultados bem próximos, 

oscilando ao longo dos anos entre o segundo e o terceiro lugar em termos de volume, embora 

ainda distantes da região Sudeste. No caso do Nordeste, destaca-se o estado da Bahia tanto por 

apresentar o maior volume de qualificados em todos os anos, resultado relacionado ao seu 

contingente populacional, quanto por ser o que mais cresceu. A educação superior do estado 

cresceu a partir do século XXI, por meio da expansão das universidades existentes, além da 

criação de novas Universidades Federais, como a Universidade Federal do Oeste da Bahia 

(UFOB) e a Universidade Federal do Sul da Bahia (UFSB), e de diversas faculdades e centros 

universitários de ensino privado (MOTA JÚNIOR; TORRES, 2017).  

 Com exceção do Nordeste, que se aproxima um pouco em relação ao Sul em 2019, a 

ordem de distribuição da população qualificada entre as grandes regiões e os seus principais 

estados praticamente não mudou ao longo dos anos, atestando a permanência de diferenciais 

regionais quanto a formação superior, apesar do avanço no número de IES públicas (federal e 

estadual) e privadas abertas. Segundo Salata (2018), em 1995 havia 894 instituições de ensino 

superior presencial no país, número que cresceu para 2.165 em 2005 e 2.368 em 2014.  

 A evolução quanto a formação de recursos humanos é melhor visualizada na Figura 1, 

que ilustra a participação do segmento qualificado em relação a população de cada estado, 

referente as idades de 25 ou mais. Embora partindo de percentuais, em geral, muito baixos, o 

mapa mostra claramente a disseminação de melhores resultados por todo o país ao longo dos 

anos em análise, partindo da região Sul e do Sudeste em direção ao Centro-Oeste e Norte, em 

maior medida.  

 Pela contagem através dos intervalos, vê-se que os maiores números se concentram em 

classes/intervalos melhores a cada ano. Em 2005, o percentual de população qualificada para a 

maioria dos estados (16) situava-se entre 4% e 8%, e três (3) tinham percentual ainda menor, 

ao passo que somente o Distrito Federal tinha mais de 16%, evidenciando significativos 

diferenciais entre os estados e regiões do Brasil.  

 Em 2011, o Distrito Federal ainda é o único no intervalo mais alto, o que se deve a sua 

grande economia de serviços públicos, principalmente atividades de controle e gestão, que 

reúne perfis profissionais de nível educacional elevado, além da expansão do setor de 

tecnologias de informação e comunicação (NUNES, 2014). Contudo, a maior contagem de 

estados (13) passa a registrar, em 2011, percentuais entre 8% e 12% de população qualificada, 

sendo eles do Sudeste, Centro-Oeste e principalmente do Norte. Ademais, passam a ser seis (6) 
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estados com mais de 12% de qualificados, incluindo, além do Distrito Federal, estados do Sul, 

Sudeste e Centro-Oeste.  

 

Figura 1: Percentual de população qualificada com mais de 25 anos - Unidades da 

Federação - 2005, 2011, 2015 e 2019 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) de 2005, 2011 e 2015, e da PNAD 

Contínua de 2019 (IBGE).  
 

 Em 2015, o percentual de população qualificada em São Paulo, Rio de Janeiro e Paraná 

também ultrapassa os 16%. Os demais estados também avançam para percentuais maiores, 

concentrando-se nas duas faixas/intervalos imediatamente anteriores: um total de 10 estados 
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possuindo de 8% a 12% de população qualificada, e outros nove (9) com percentuais entre 12% 

e 16%. Somente o Pará, no Norte, e Maranhão, Ceará e Bahia, no Nordeste, permanecem com 

percentuais de qualificação abaixo de 8% nesse ano.  

 Em 2019, todos os estados passam a ter mais de 8% de sua população qualificada, 

estando somente seis (6) deles entre 8% e 12%, notadamente no Nordeste, enquanto 21 

apresentam percentuais superiores a 12%, sendo 11 deles com mais de 16%. Nesse intervalo 

mais alto se encontram todo o Sul e o Sudeste, com exceção de Minas Gerais, e ainda o Mato 

Grosso do Sul, Roraima, Amazonas, Acre e, novamente, o Distrito Federal.  

 Desse modo, a Figura 1 ilustra um avanço consistente ao longo dos anos que, em relação 

as desigualdades observadas inicialmente, foi importante especialmente para a região Norte, 

especificamente Roraima, Amazonas e Acre. Os estados do Nordeste também avançam, mas 

persistem os diferenciais em relação as demais regiões do Brasil. Os maiores avanços na região 

são registrados para o Rio Grande do Norte, Pernambuco, Sergipe e Paraíba, nessa ordem.  

Sempre é importante frisar que a educação é de vital importância para o 

desenvolvimento de qualquer país e para contornar os problemas de desigualdades regionais. 

Ademais, figura como instrumento de mobilidade social (JANNUZZI, 2000; LOPES; 

MACEDO; FERREIRA, 2014), através de maior chance de empregabilidade e, provavelmente, 

maiores rendimentos (LEMOS; DUBEUX; PINTO, 2008; SILVA FILHO; CLEMENTINO, 

2013; BARROS, 2017).  

 

3.2 Migração segundo a qualificação 

 

 Dado que o foco de análise desta dissertação é a migração inter-regional, a Tabela 3 

mostra que apesar da tendência das migrações se realizarem, cada vez mais, a menores 

distâncias, o fluxo de longa distância (inter-regional) permanece relevante, em termos de 

volume, em relação a migração intrarregional/interestadual (DOTA; QUEIROZ, 2019). Ambos 

os fluxos apresentam volumes totais decrescentes, mas o inter-regional envolve, em todos os 

anos, um contingente maior de população.  

 A diminuição das migrações tanto inter-regionais (longa distância) quanto 

intrarregionais (média distância) está de acordo com as tendências de migração recentes, dentre 

as quais está o aumento das migrações em escala intraestadual, que se torna mais notável. As 

migrações nesse âmbito crescem principalmente no sentido metrópole-interior, que se constitui, 

a partir dos anos 2000, em um importante vetor redistributivo da população brasileira. Há ainda 

um outro vetor redistributivo importante, que deriva da tendência de dispersão migratória das 
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grandes metrópoles do Sudeste em direção ao Nordeste em nível nacional, com contribuição 

das migrações de retorno (QUEIROZ, 2003; OLIVEIRA; JANNUZZI, 2005; BAENINGER, 

2012; PEREIRA, QUEIROZ, 2017).  

 

Tabela 3: Migração inter-regional e intrarregional qualificada e não qualificada - Brasil 

- 2005, 2011 e 2015 

Ano 

Inter-regional Intrarregional/Interestadual 

Qualificados 
Não 

Qualificados 
Total Qualificados 

Não 

Qualificados 
Total 

2005 178.795 11,1 1.431.405 88,9 1.610.200 109.074 11,7 820.097 88,3 929.171 

2011 207.920 15,8 1.104.782 84,2 1.312.702 121.925 16,0 638.707 84,0 760.632 

2015 156.576 17,0 762.742 83,0 919.318 102.996 20,0 411.182 80,0 514.178 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2005, 2011 e 2015. 

 

 Voltando a análise para a migração inter-regional segundo a qualificação, se observa 

que a migração qualificada cresce, em termos absolutos, no período 2005/2011, diferente da 

não qualificada que decresce a cada período. Ademais, em termos percentuais, apresenta 

participação crescente em detrimento da migração considerada não qualificada, mesmo com 

um volume total de migrantes decrescente.  

 A crescente participação de migrantes com instrução superior no total de migrantes é 

constatada também no âmbito intrarregional, inclusive com maior peso em relação ao fluxo 

inter-regional. Em ambos os fluxos se verifica maior avanço dessa participação no período entre 

2005 e 2011, tal qual foi observado para a população com instrução superior mostrada na seção 

anterior. Mas de modo geral, a crescente participação de indivíduos qualificados entre os 

migrantes totais supera o crescimento observado na própria qualificação da população.  

 Dessa forma, o resultado confirma que tem havido uma intensificação da migração 

qualificada, já que esta vai além da maior qualificação da população, bem como sugere que esta 

acompanha a tendência geral de migrações entre distâncias mais curtas, uma vez que no caso 

intrarregional o crescimento na participação de migrantes qualificados se mantém mais intenso 

e superando o crescimento da população qualificada. Resta saber se essa intensificação está 

associada a melhores condições de inserção ocupacional.  

 Os volumes de entrada, saída e o saldo migratório inter-regional resultante estão 

representados na Figura 2, para qualificados e não qualificados. No primeiro período 

(2000/2005), a região que mostra maior migração de pessoas qualificadas é o Sudeste, mas 

apresenta saldo negativo de mais de 37 mil pessoas, resultante de uma emigração quase duas 

vezes maior em relação ao número de entradas. Como mostrado na seção 3.1, esta região 

concentra grande contingente de pessoas qualificadas em todos os anos em análise.  
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 A partir desses resultados, se depreende que o Sudeste é a região do país que mais 

qualifica população, contudo, não consegue absorver toda essa mão-de-obra, que acaba 

emigrando para outras regiões ou retornando para as regiões de nascimento. Assim, diferente 

do Sudeste, todas as demais regiões apresentam saldos positivos, em especial o Centro-Oeste, 

para o qual imigraram 46 mil pessoas qualificadas e emigraram pouco mais de 20 mil, lhe 

conferindo um saldo positivo de 26 mil migrantes qualificados, entre 2000/2005. O saldo das 

demais regiões, embora positivo, foi significativamente menor, indicando o Centro-Oeste como 

o que mais atrai este perfil de população.  

 Para ratificar esse resultado, a Tabela 2 e a Figura 1, que apresentam a população 

qualificada de cada Unidade da Federação, mostram que o Distrito Federal reúne o maior 

número de qualificados na região Centro-Oeste, especialmente em termos relativos, atraídos 

pelas ocupações no setor de serviços públicos (NUNES, 2014). Além disso, o estado de Goiás 

também se caracteriza por forte atratividade e capacidade de retenção migratória segundo os 

últimos Censos Demográficos (1991, 2000 e 2010), com saldos positivos em relação a 

praticamente todos os estados, justificados em grande medida pela expansão agrícola e 

industrial (QUEIROZ; SANTOS, 2015).  

 Nesse mesmo quinquênio (2000/2005), a migração para os não qualificados tem 

também o Sudeste como grande fornecedor, e dado o elevado contingente de emigrantes, figura 

também como a única região a apresentar saldo negativo, de mais de 200 mil pessoas. Essa 

dinâmica, em certa medida, é recente e tem relação com as políticas de desconcentração da 

atividade econômica para regiões menos desenvolvidas a partir do final dos anos de 1970 

(CANO, 1997), com o surgimento de ilhas de prosperidade/produtividade (PACHECO, 1999) 

e, a partir de 2003, com a interiorização do ensino superior público e privado e escolas técnicas 

profissionalizantes (FUSCO; OJIMA, 2017).  Em se tratando dos não qualificados, o Nordeste 

registra o maior saldo positivo com 87,6 mil, bem como os maiores volumes de entrada e saída. 

As demais regiões obtiveram saldos positivos, mas a dinâmica migratória mais acentuada no 

período para os não qualificados ocorre entre Sudeste e Nordeste (Figura 2, Figura C2).  

 No período seguinte (2006/2011), o Sudeste passa a receber mais migrantes qualificados 

ao mesmo tempo em que envia menos para as demais regiões. Assim, reduz consideravelmente 

o seu saldo negativo. O Centro-Oeste permanece como a região favorecida por essa dinâmica, 

já que passa a receber ainda mais qualificados, e apesar das saídas também crescerem, o seu 

saldo pouco reduz em relação a 2000/2005. Por sua vez, diferente do período anterior, a região 

Norte e, principalmente, o Sul, passam apresentar saldos negativos, enquanto o saldo positivo 

do Nordeste pouco se altera.  
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 Para os não qualificados as migrações parecem restringir-se ainda mais as regiões 

Sudeste e Nordeste nesse segundo período em análise (2006/2011) (Figura C4), ficando 

reduzidos os volumes de imigrantes e emigrantes no Norte, Centro-Oeste e Sul. No Nordeste o 

saldo migratório torna-se negativo, e indica que a região perdeu mais de 28 mil pessoas. O 

Sudeste, em contrapartida, mostrou um saldo negativo de pouco mais de 100 mil, 

significativamente menor em relação ao período anterior.  
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Figura 2: Imigrantes, emigrantes e saldos da migração - Grandes Regiões - 2005, 2011 e 

2015 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2005, 2011 e 2015. 
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 Em 2010/2015, novamente, o Centro-Oeste se destaca com saldo positivo, embora 

apresente leve redução, indicando ser a região mais favorecida pela migração de indivíduos 

qualificados. O Sul também passa a apresentar saldo positivo para a migração qualificada. O 

Sudeste permanece com a tendência de redução do saldo negativo. A região Norte, ao contrário, 

amplia o saldo negativo, bem como o Nordeste passa, também, a exibir saldo migratório 

negativo.  

 Para os não qualificados, entre 2010/2015, conforme a Figura 2, os maiores volumes de 

imigrantes e emigrantes são novamente registrados no Nordeste e Sudeste (Figura C6), 

indicando que a migração para esse grupo envolve primordialmente essas duas regiões, 

diferente da migração qualificada que envolve em maior medida o Centro-Oeste, além do 

Sudeste. Cabe acrescentar que ambas as regiões (Nordeste e Sudeste) obtiveram saldo 

migratório negativo, sendo os saldos positivos registrados para o Centro-Oeste e o Sul.  

 Em linhas gerais, o Centro-Oeste e o Sul são, no último período, as regiões que mostram 

maior retenção de migrantes, sejam qualificados ou não. Ademais, os migrantes brasileiros são 

geralmente mais escolarizados em relação aos não migrantes, dada a seletividade migratória 

(QUEIROZ, 2013), e a escolaridade elevada é uma característica marcante entre os indivíduos 

que migram para essas duas regiões (JUSTO; SILVEIRA NETO, 2009).  

 Para se ter ideia do impacto da entrada de capital humano em cada região, calculou-se 

os Índices de Migração Qualificada Líquida (IMQL), apresentados na Tabela 4 para as cinco 

grandes regiões brasileiras. Os resultados corroboram para a maior atratividade do Centro-

Oeste quanto as migrações qualificadas. Em todos os anos em análise, a região registra um 

índice consideravelmente maior em relação as demais, apesar da redução ao longo dos anos. 

Em 2005, o saldo positivo de migrantes qualificados (4) representava, em relação a população 

residente na região, um incremento de 0,37%, passa para 0,26% em 2011 e arrefece para 0,19% 

em 2015, mas permanece como o mais alto do país. Em uma análise por município a partir do 

Censo Demográfico de 2000, Mata et al. (2008) também destacam o Centro-Oeste como 

receptor líquido de cérebros. Os resultados mostram, portanto, que essa tendência permanece.  
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Tabela 4: Índices de migração qualificada líquida - Grandes Regiões 2005, 2011 e 2015  

Regiões 

Saldo 

Migratório 

Qualificado (1) 

População 

Residente (2) 

População 

Residente 

Qualificada (3) 

IMQL  

(4) = (1/2) 

IMQL 

(5) = (1/3) 

2005 

Norte 7.019 6.812.844 314.499 0,0010 0,0223 

Nordeste 1.428 25.876.101 1.201.793 0,0001 0,0012 

Sudeste -37.021 45.800.129 4.823.205 -0,0008 -0,0077 

Sul 2.516 15.575.910 1.412.256 0,0002 0,0018 

Centro-Oeste 26.058 7.021.927 645.598 0,0037 0,0404 

2011 

Norte -433 8.410.847 643.990 -0,0001 -0,0007 

Nordeste 1.662 30.473.157 2.132.689 0,0001 0,0008 

Sudeste -17.252 51.749.708 7.318.960 -0,0003 -0,0024 

Sul -6.451 17.430.316 2.061.570 -0,0004 -0,0031 

Centro-Oeste 22.474 8.653.755 1.206.462 0,0026 0,0186 

2015 

Norte -11.060 9.638.809 910.265 -0,0011 -0,0122 

Nordeste -5.815 33.673.923 2.793.743 -0,0002 -0,0021 

Sudeste -9.378 56.468.076 9.218.664 -0,0002 -0,0010 

Sul 7.792 19.326.951 2.908.131 0,0004 0,0027 

Centro-Oeste 18.461 9.614.785 1.602.056 0,0019 0,0115 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2005, 2011 e 2015.  

 

 Considerando apenas a população qualificada no denominador, tem-se um novo 

indicador (5) para a dinâmica da migração qualificada, que mostra o quanto a entrada desse 

perfil de migrante influencia o contingente de população qualificada residente no destino. Dessa 

forma, é possível notar que os saldos para o Centro-Oeste, positivos em todos os períodos 

analisados, representam incrementos decrescentes, mas positivos, de 4,04%, 1,86% e 1,15% 

sobre a população qualificada da região.  

 Quanto as outras grandes regiões, em um primeiro momento, o Norte também obteve 

ganho importante (2,23%), entretanto, tornou-se negativo nos períodos seguintes, chegando a 

representar uma perda de 1,22% da população qualificada da região em 2010/2015. Por sua 

vez, o Nordeste e o Sudeste apresentam tendências contrárias, dado que o Nordeste parte de 

resultado positivo para negativo, enquanto o Sudeste diminui as perdas de população 

qualificada a cada período. Assim, em 2010/2015, somente o Sul e o Centro-Oeste mostram 

resultados favoráveis ao crescimento no número de qualificados ratificando os resultados da 

Figura 2.  

 Aplicando a ideia de saldos redistributivos ou concentradores, percebe-se que os saldos 

migratórios para as grandes regiões brasileiras evoluíram em sentido redistributivo, na medida 

em que o Centro-Oeste é uma das regiões com menor estoque de qualificados, mas se mostra 
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como a grande beneficiada no país. Entretanto, também se observa uma tendência 

concentradora, uma vez que o Sudeste, com grande contingente de qualificados, cada vez mais, 

retém essa população, em detrimento de regiões como o Norte e o Nordeste, cuja tendência é 

de crescimento das perdas.  

 Portanto, fica evidente que o quadro histórico-estrutural de desigualdades entre as 

grandes regiões brasileiras parece não ter se alterado tanto. É importante mencionar que a partir 

da década de 1990 se acentuou o abandono (na teoria e na prática) das políticas de 

desenvolvimento regional, acenando para uma reversão na redução, ainda que lenta, das 

desigualdades regionais (LINDÔSO, 2010). E apesar dos avanços sociais e econômicos a partir 

de 2003, com o retorno, paulatino, da política de desenvolvimento regional, dos programas 

governamentais de transferência de renda e investimentos em educação, os resultados são lentos 

no que se refere à mitigação das desigualdades regionais. Assim, além de investimentos sociais, 

os mesmos precisam estar associados a investimentos produtivos e geradores de empregos 

formais em todas as regiões do país.  
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4 QUEM SÃO E COMO SE INSEREM NO MERCADO DE TRABALHO OS 

MIGRANTES INTER-REGIONAIS QUALIFICADOS E NÃO QUALIFICADOS 

 

 Em uma primeira seção, este capítulo apresenta quem são, segundo características 

demográficas e socioeconômicas, os migrantes inter-regionais e, em seção posterior, analisa a 

inserção ocupacional nas regiões de destino, para identificar se o perfil ou as condições de 

inserção diferem segundo a qualificação ou a região de destino, e se modificam ao longo do 

período em análise.  

 

4.1 Perfil demográfico e socioeconômico segundo a qualificação 

 

 O sexo do migrante inter-regional representa uma primeira diferença entre migrantes 

qualificados e não qualificados. Conforme os totais da Tabela 5, para os não qualificados, o 

número de migrantes do sexo masculino foi maior em todos os anos, ao passo que entre os 

migrantes qualificados o maior número é de mulheres, com exceção do primeiro período. A 

esse respeito, os estudos migratórios têm discutido, recentemente, a feminização das migrações, 

buscando destacar o papel feminino autônomo, e não somente de cônjuge/acompanhante 

(FARIA; FERREIRA; PAULA, 2019).  

 Entre os fatores contribuintes para esse processo estão aspectos negativos como a 

“feminização da pobreza” e a segmentação do mercado de trabalho, mas também a emancipação 

e empoderamento, que guardam relação importante com a escolaridade. Assim, a crescente 

escolaridade feminina junto ao empoderamento e autonomia para evitar a 

segmentação/segregação no mercado de trabalho (LINDÔSO, 2010; BARROS, 2017; FARIA; 

FERREIRA; PAULA, 2019; BALTAR; OMIZZOLO, 2020) pode justificar sua maior 

participação entre migrantes qualificados.  
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Tabela 5: Distribuição dos migrantes com mais de 25 anos segundo sexo, qualificação e 

região de destino - Brasil - 2005, 2011 e 2015 

Sexo 

Qualificados Não Qualificados 

Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-

Oeste 
Total Norte Nordeste Sudeste Sul 

Centro-

Oeste 
Total 

2005 

Masculino 11.162 17.099 22.184 17.958 22.384 90.787 86.207 254.670 188.678 95.209 121.802 746.566 

Feminino 9.808 14.004 22.214 18.042 23.940 88.008 71.100 215.175 189.664 86.460 122.440 684.839 

Total 20.970 31.103 44.398 36.000 46.324 178.795 157.307 469.845 378.342 181.669 244.242 1.431.405 

2011 

Masculino 10.586 19.998 24.456 17.398 27.318 99.756 55.782 187.639 162.136 55.157 115.712 576.426 

Feminino 11.721 18.344 34.874 18.961 24.264 108.164 52.614 171.597 142.111 46.686 115.348 528.356 

Total 22.307 38.342 59.330 36.359 51.582 207.920 108.396 359.236 304.247 101.843 231.060 1.104.782 

2015 

Masculino 6.030 10.093 22.314 16.835 21.579 76.851 27.540 127.084 123.924 56.482 74.725 409.755 

Feminino 4.660 14.924 27.255 11.992 20.894 79.725 22.894 94.185 117.598 56.734 61.576 352.987 

Total 10.690 25.017 49.569 28.827 42.473 156.576 50.434 221.269 241.522 113.216 136.301 762.742 

Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2005, 2011 e 2015.  

 

 A participação percentual de cada sexo nas grandes regiões em 2005 pode ser 

visualizada na Figura 3. São observadas pequenas diferenças, uma vez que os percentuais se 

situam em torno de 50% de cada sexo, porém consistentes tendo em vista os volumes obtidos 

(Tabela 5) e a desagregação em apenas duas categorias. As regiões Norte e Nordeste se 

mostraram um pouco mais atrativas, em relação as demais, para migrantes do sexo masculino, 

qualificados ou não. A pequena diferença pode dever-se ao crescente retorno migratório para 

essas regiões (BAPTISTA; CAMPOS; RIGOTTI, 2017), relativo a fluxos de maior composição 

masculina evidenciada em Censos anteriores (JUSTO; SILVEIRA NETO, 2009).  

 

Figura 3: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo sexo, 

qualificação e região de destino - Brasil - 2005 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2005. 
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 No período seguinte (Figura 4), em que cresce o número de migrantes inter-regionais 

qualificados, é possível observar maiores diferenças entre qualificados e não qualificados, com 

maior participação feminina entre os primeiros. Nesse período, Centro-Oeste e Sudeste foram 

os que receberam mais migrantes qualificados, mas o Sudeste registrou maior participação 

feminina, enquanto no Centro-Oeste é verificado o contrário, possivelmente associado ao tipo 

de atividade/emprego que atrai esse perfil de migrante em cada região, como é o caso da 

atividade primária nos estados de Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. No caso do 

Sudeste, é possível colocar que o mercado de trabalho tanto é mais favorável à inserção formal 

feminina (LIMA et al., 2017), quanto centraliza a dinâmica econômica que acentuou a geração 

de empregos nesse período intermediário (BALTAR, et al., 2010; JANNUZZI, 2016) 

 

Figura 4: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo sexo, 

qualificação e região de destino - Brasil - 2011 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2011. 
 

 No último período (2010/2015), se observa novamente que há proporcionalmente mais 

mulheres entre os migrantes qualificados, e mais homens entre os não qualificados. A região 

em que a diferença foi mais notável, nesse período, foi o Nordeste, onde aproximadamente 60% 

dos migrantes qualificados eram do sexo feminino, contra 42,6% entre os migrantes não 

qualificados.  

 A maior atratividade do Nordeste, que resultou em diminuição de suas perdas 

populacionais, está associada as políticas de desconcentração da atividade econômica para 

regiões menos desenvolvidas e ao surgimento de novos locais de atratividade (CANO, 1997; 

PACHECO, 1999), tendência posteriormente verificada também no âmbito intraestadual 
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(QUEIROZ, 2003; BAENINGER, 2012). Adicionalmente, a maior participação de mulheres 

qualificadas pode derivar da necessidade de deslocamentos em busca de trabalho condizente 

com suas qualificações, tendo em vista a permanência de resultados desfavoráveis quanto ao 

tipo de ocupação, formalização e remuneração, apesar de sua escolaridade/qualificação mais 

elevada (LINDÔSO, 2010; BALTAR; OMIZZOLO, 2020).  

 

Figura 5: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo sexo, 

qualificação e região de destino - Brasil - 2015 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2015. 
 

 Quanto a idade do migrante, a faixa etária de maior representatividade é de 30 a 39 anos 

em praticamente todas as regiões, tanto entre os qualificados quanto entre os não qualificados. 

Contudo, é possível identificar um perfil um pouco mais velho para os migrantes qualificados, 

tendo em vista os percentuais mais elevados na faixa de 40 a 49 anos e, por outro lado, menores 

na faixa de 25 a 29 anos, notadamente no Nordeste. A exceção é o Centro Oeste, onde 70% dos 

migrantes qualificados se divide entre as duas faixas mais jovens. Em linhas gerais, 

predominam as idades mais ativas, em conformidade com a seletividade etária das migrações 

que mostra que pessoas em idade laboral tendem a ter maior propensão para migrar 

(OLIVEIRA; JANNUZZI, 2005; SACHSIDA et al., 2014; CAMPOS, 2018).  
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Figura 6: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo faixas de 

idade, qualificação e região de destino - Brasil - 2005 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2005. 
 

 Conforme a Figura 7, entre 2006/2011, como no período anterior (2000/2005), entre 

80% e 90% dos migrantes qualificados ou não, concentram-se nas três faixas que compreendem 

as idades entre 25 e 49 anos, bem como permanecem mais expressivos os percentuais para a 

faixa etária de 30 a 39 anos. As mudanças mostram leve aumento na participação dos mais 

jovens entre os migrantes qualificados, principalmente na região Norte, onde cresce para 37,7% 

na faixa de 25 a 29 anos de idade. Assim, os resultados apontam maior variabilidade da idade 

entre regiões do que segundo a qualificação.  
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Figura 7: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo faixas de 

idade, qualificação e região de destino - Brasil - 2011 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2011. 
 

 Em 2015 (Figura 8), para os migrantes não qualificados, a faixa etária de 30 a 39 anos 

continua como a mais representativa em todas as regiões, com percentuais em torno de 36%. 

Entre os migrantes qualificados, por outro lado, essa faixa etária perde espaço no Norte e 

Nordeste em detrimento da faixa de idade mais elevada, e amplia consideravelmente no Sudeste 

e no Sul, compreendendo mais da metade dos migrantes qualificados. Tendo em vista as 

possíveis motivações conforme a idade, os resultados sugerem que Norte e Nordeste recebem 

mais migrantes que buscam moradia, com parentes ou no interior, e saúde, motivações que 

apresentam importância crescente com o avançar da idade, enquanto Sudeste e Sul recebem 

mais migrantes em busca de trabalho (OLIVEIRA, JANNUZZI, 2005; CAMPOS, 2018).   
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Figura 8: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo faixas de 

idade, qualificação e região de destino - Brasil - 2015 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2015. 

 

 Conforme a Figura 9, a população migrante, assim como a população brasileira, é 

composta majoritariamente por brancos e pardos (FERREIRA, 2020). Nesse sentido, a 

participação de pretos e, principalmente, de amarelos e indígenas se mostra reduzida. O perfil 

dos migrantes segundo raça/cor mostra diferenciais importantes entre qualificados e não 

qualificados, dada a participação consideravelmente elevada da raça/cor branca entre os 

primeiros, e da parda entre os últimos.   

 

Figura 9: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo raça/cor, 

qualificação e região de destino - Brasil - 2005 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2005. 
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 As diferenças observadas entre qualificados e não qualificados, em parte, devem-se aos 

diferenciais no acesso à educação/formação superior segundo raça/cor. Conforme mostra 

Ferreira (2020), à medida que se avança nos níveis de ensino, maiores são as diferenças entre 

brancos e negros quanto a taxa de frequência em estabelecimentos de ensino. Assim, as 

diferenças resultam muito mais amplas quanto ao acesso ao ensino superior.  

 Quanto às diferenças regionais, o resultado encontrado para a região Sul, na qual a 

participação da população branca é significativamente elevada mesmo entre os não 

qualificados, deriva da composição da população de origem, visto que a maioria dos migrantes 

que chegam ao Sul são provenientes do Sudeste, principalmente sendo qualificados, e a 

população dessa região é majoritariamente branca. Da mesma forma, os migrantes que chegam 

ao Norte, com maior participação de pardos notadamente entre os não qualificados, vêm em 

maior medida do Nordeste (Figuras B1 e B2, no apêndice), cuja população é composta por 

maioria de pardos (PINHEIRO; SOARES, 2006). A participação do retorno nas migrações 

recentes também contribui para explicar os resultados encontrados, principalmente no Nordeste 

(BAPTISTA; CAMPOS; RIGOTTI, 2017), por receber muitos migrantes do Sudeste que, 

entretanto, são de raça/cor parda em maior medida.  

 No período seguinte (2006/2011), a Figura 10 mostra que cresce a participação de 

migrantes de raça/cor preta, mas em maior medida entre os não qualificados. Assim, permanece 

a diferença de perfil entre os migrantes qualificados, com maior participação de brancos, e os 

não qualificados, com maior presença de pardos e pretos.  

 

Figura 10: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo raça/cor, 

qualificação e região de destino - Brasil - 2011 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2011. 
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 No último período (2010/2015) é registrado novo aumento na participação da raça/cor 

preta, notadamente entre os migrantes não qualificados. Assim, são mantidas as diferenças entre 

os migrantes qualificados e não qualificados observadas nos anos anteriores quanto a raça/cor. 

Isto mostra que apesar de estudos recentes (FUSCO; OJIMA, 2017) apontarem para um quadro 

de melhora no âmbito social, a partir do aumento na criação de vagas em instituições de ensino 

superior e interiorização, proporcionando diminuição das desigualdades educacionais em 

termos de raça/cor, os resultados desta dissertação mostra que o ‘gap’ educacional segundo 

raça/cor também é outra característica que permanece entre as grandes regiões do país. Pereira 

e Queiroz (2020), em um estudo sobre os ‘nem nem’ na Região Metropolitana de Fortaleza 

(RMF), mostram que uma das características que tem impacto na vida estudantil e inserção no 

mercado de trabalho é a raça/cor, dado que independente do grupo etário, os jovens ‘nem nem’, 

na grande maioria, são da raça/cor parda.  

 

Figura 11: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo raça/cor, 

qualificação e região de destino - Brasil - 2015 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2015. 

 

 Quanto ao estado civil, a Figura 12 mostra que em 2011 os migrantes eram em sua 

maioria casados, independente da qualificação, embora sejam verificados percentuais mais 

elevados para os migrantes qualificados. O resultado está associado ao perfil de idade um pouco 

mais elevada, visualizado nas Figuras 6, 7 e 8 que, em geral, sinaliza para a migração familiar 

(CAMPOS, 2018).  

 

0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,4 1,1 0,3 0,0 0,2

57,0 60,8 55,6

75,8 71,8

26,7 29,4 35,9

54,6

38,5

4,3
6,8

8,0

4,3
0,8

14,7 10,7
10,9

12,1

12,0

38,7
32,4

28,6

19,9
27,5

58,2 58,5
52,5

32,1

49,3

0,0 0,0
7,8

0,0 0,0 0,0 0,4 0,4 1,2 0,0

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

NO NE SE SUL CO NO NE SE SUL CO

Qualificados Não Qualificados

Indígena Branca Preta Parda Amarela



63 
 

Figura 12: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo estado 

civil, qualificação e região de destino - Brasil - 2011 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2011. 
 

 Desse modo, chama atenção a baixa participação de solteiros, que inclusive reduziu 

entre 2011 (Figura 12) e 2015 (Figura 13) em praticamente todas as regiões, mas permanece 

levemente maior entre os não qualificados. Em 2015, a região Norte se destaca pela grande 
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qualificados que chegaram ao Norte, no período 2010/2015, onde antes 82,6% era casado. O 

resultado ratifica a relação colocada anteriormente entre idade e estado civil do migrante, visto 

que o perfil etário dos migrantes qualificados que chegaram ao Norte em 2010/2015, 

diferenciou-se em relação às demais regiões justamente pela elevada proporção com idade 

acima de 40 anos.  
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Figura 13: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo estado 

civil, qualificação e região de destino - Brasil - 2015 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2015. 
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feminina e menores níveis de fecundidade (BERQUÓ; CAVENAGHI, 2014). A única exceção 

é o Centro-Oeste, que também registrou um perfil mais jovem para os migrantes qualificados 

nesse primeiro período.  
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Figura 14: Distribuição percentual das migrantes com mais de 25 anos que tem, ou não, 

filhos, segundo qualificação e região de destino - Brasil - 2005 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2005.  
 

 Em 2011 (Figura 15), se observa que o fato de ter filho permanece como uma 

característica mais presente entre os migrantes não qualificados. A diferença, inclusive, se 

acentua em algumas regiões, visto que o percentual de migrantes qualificados sem filhos 

ganhou espaço no Norte e, principalmente, Sudeste. Nessa última, 31,5% dos migrantes 

qualificados tem filhos, percentual que é de 84,1% entre os migrantes não qualificados.  

 

Figura 15: Distribuição percentual das migrantes com mais de 25 anos que tem, ou não, 

filhos, segundo qualificação e região de destino - Brasil - 2011 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2011. 
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 Avançando até 2015 (Figura 16), os percentuais de migrantes qualificados que têm 

filhos se tornam levemente maiores, e também mais uniformes entre as regiões, em relação ao 

ano anterior. Ainda assim, é possível manter a observação de que há maior frequência de casais 

sem filhos entre os migrantes qualificados, representando uma diferença em relação ao perfil 

dos migrantes não qualificados, que é mais definido por casais com filhos.  

 

Figura 16: Distribuição percentual das migrantes com mais de 25 anos que tem, ou não, 

filhos, segundo qualificação e região de destino - Brasil - 2015 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2015. 
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ter ou não filhos.  
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responsáveis pelo domicílio, ou seja, são cônjuges, filhos, parentes, dentre outros agregados. O 

resultado é o mesmo para todas as regiões, com pequena variabilidade nos percentuais.  

 

Figura 17: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos que são, ou não, 

responsáveis pelo domicílio, segundo qualificação e região de destino - Brasil - 2005 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2005. 
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Figura 18: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos que são, ou não, 

responsáveis pelo domicílio, segundo qualificação e região de destino - Brasil - 2011 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2011. 
 

 No último ano (Figura 19), os percentuais de responsáveis pelo domicílio entre os 

migrantes qualificados no Sul e Sudeste voltam a patamares mais elevados. Assim, o resultado 

assemelha-se ao observado em 2005, tendo maioria de responsáveis pelo domicílio entre os 

migrantes qualificados e de não responsáveis entre os não qualificados.  

 

Figura 19: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos que são, ou não, 

responsáveis pelo domicílio, segundo qualificação e região de destino - Brasil - 2015 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2015. 
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 Analisando o perfil do migrante brasileiro, Sachsida et al. (2014, p. 227) inferem que o 

sexo e a raça/cor são características que derivam da composição da população em geral, 

diferente da idade, destacada como um determinante importante, uma vez que indivíduos mais 

novos ou de idade avançada são menos propensos à migração. Os resultados encontrados para 

os migrantes qualificados e não qualificados quanto a estas características estão, portanto, de 

acordo com o perfil verificado para as migrações em geral.  

 Quanto ao perfil dos migrantes qualificados em específico, Campos (2014) constata que 

indivíduos do sexo masculino, em idades mais jovens, brancos e solteiros tem maior 

probabilidade de ser migrante qualificado. Seus resultados referem-se à migração interestadual 

de última etapa segundo a PNAD. Vê-se que no caso da migração inter-regional aqui analisada, 

o perfil difere no sentido de uma maior participação feminina, embora com pequena diferença, 

bem como de migrantes com idades mais elevadas e casados, mantendo, contudo, a raça/cor 

branca como uma característica provável.  

 Ademais, as três últimas variáveis (estado civil, tem filhos e responsável pelo domicílio) 

mostram que para os migrantes qualificados o fato de ter cônjuge ou ser responsável pelo 

domicílio não se mostra como obstáculo à migração, inclusive são características mais presentes 

entre estes do que entre os não qualificados. O mesmo se pode dizer dos migrantes não 

qualificados, cuja grande maioria é casada e tem filhos, e também registra consideráveis 

percentuais de responsáveis pelo domicílio, ainda que não sejam a maioria.  

 

4.2 Inserção ocupacional segundo a qualificação 

 

 No tocante a inserção ocupacional no mercado de trabalho, inicialmente, a Tabela 6 traz 

os volumes da População em Idade Ativa (PIA), Economicamente Ativa (PEA), Ocupada (PO) 

e Desocupada (PD) para, posteriormente, indicar os diferenciais e avanço das condições de 

atividade e de ocupação dos migrantes. De início, cabe observar que independente da região de 

destino ou período de análise, a taxa de atividade se mostra maior entre os migrantes 

qualificados.  
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Tabela 6: Distribuição dos migrantes com mais de 25 anos segundo condição de atividade 

e de ocupação, qualificação e região de destino - Brasil - 2005, 2011 e 2015 
Condição de 

Atividade e 

de Ocupação 

Qualificados Não Qualificados 

Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-

Oeste 
Norte Nordeste Sudeste Sul 

Centro-

Oeste 

2005 

PIA* 20.970 31.103 44.398 36.000 46.324 157.307 469.845 378.342 181.669 244.242 

PEA 18.345 26.103 37.209 27.662 43.406 125.507 343.259 277.433 136.703 179.909 

PO 17.697 24.535 36.248 26.483 40.021 118.645 305.301 247.721 125.995 159.386 

PD 648 1.568 961 1.179 3.385 6.862 37.958 29.712 10.708 20.523 

Tx. Atividade 

(PEA/PIA) 
87,48 83,92 83,81 76,84 93,70 79,78 73,06 73,33 75,25 73,66 

2011 

PIA* 22.307 38.342 59.330 36.359 51.582 108.396 359.236 304.247 101.843 231.060 

PEA 20.697 32.636 51.069 29.410 43.179 80.428 243.242 242.818 76.764 170.296 

PO 20.033 30.797 48.065 27.518 42.258 74.880 220.711 225.600 72.024 161.527 

PD 664 1.839 3.004 1.892 921 5.548 22.531 17.218 4.740 8.769 

Tx. Atividade 

(PEA/PIA) 
92,78 85,12 86,08 80,89 83,71 74,20 67,71 79,81 75,37 73,70 

2015 

PIA* 10.690 25.017 49.569 28.827 42.473 50.434 221.269 241.522 113.216 136.301 

PEA 9.202 20.714 39.843 23.034 34.332 35.372 152.463 181.266 83.013 106.860 

PO 8.670 16.372 39.207 21.628 33.118 33.743 125.669 163.503 77.156 100.750 

PD 532 4.342 636 1.406 1.214 1.629 26.794 17.763 5.857 6.110 

Tx. Atividade 

(PEA/PIA) 
86,08 82,80 80,38 79,90 80,83 70,14 68,90 75,05 73,32 78,40 

Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2005, 2011 e 2015. 

* Considerada a população com idade maior ou igual a 25, assim como foi feito para os migrantes.  

 

Focalizando a análise por região, se observa que a diferença é significativamente mais 

ampla no Centro-Oeste, onde é registrada taxa de atividade de 93,70% para os migrantes 

qualificados, a maior no período (2005), contra uma taxa de 73,66% para os migrantes não 

qualificados. Há entre esses últimos, portanto, maior contingente de migrantes que embora 

estejam em idade ativa, não fazem parte da PEA apta a contribuir no setor produtivo. Por outro 

lado, ainda em 2005, a menor taxa de atividade para os migrantes qualificados foi registrada na 

região Sul (76,84%), inclusive muito próxima a verificada entre os não qualificados na mesma 

região (75,25%). Para os não qualificados, há menos ativos entre os migrantes que se dirigiram 

ao Nordeste (73,06%) e ao Sudeste (73,33%). 

 No segundo período (2011), a melhora na dinâmica econômica vivenciada no Brasil no 

período de 2003-2013 se mostrou mais favorável a inclusão produtiva de migrantes 

qualificados, cuja taxa de atividade cresceu em quase todas as regiões, enquanto entre os 

migrantes não qualificados decresceu ou permaneceu no mesmo patamar, sendo verificado 

crescimento apenas no Sudeste. O quadro econômico que compreende esse período é marcado 

pela geração de oportunidades ocupacionais, em maior medida nos setores não manufatureiros, 

notadamente ocupações formais e de rendimento elevado (BALTAR, 2014), possivelmente 

ocupados por perfis profissionais mais qualificados. Cacciamali e Tatei (2016), também 
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apontam para expansão na oferta de trabalho com maior escolaridade no período entre 2004 e 

2008, em paralelo a formalização de empregos pouco qualificados.  

 Contudo, para os migrantes do período 2010/2015, a taxa de atividade apresenta queda 

generalizada em relação ao período anterior, voltando, inclusive, a taxas inferiores as 

observadas em 2005, em grande parte das regiões. Essa piora parece ter sido maior entre os 

migrantes qualificados, visto que entre os não qualificados, o Centro-Oeste e o Sudeste ainda 

mantiveram avanços em relação ao primeiro período. Conforme Baltar e Leone (2015), a queda 

no PIB e o crescimento da inflação verificados após 2013 sinalizavam para a reversão dos 

avanços quanto ao nível de emprego e poder de compra da renda do trabalho no Brasil. Nesse 

contexto, se constata efeitos negativos sobre a inserção produtiva dos migrantes, principalmente 

qualificados, em 2015 (Tabela 6), decorrentes do quadro recessivo na economia com impactos 

no mercado de trabalho nacional (CACCIAMALI; TATEI, 2015; MANNI; MENEZES-

FILHO; KOMATSU, 2017; PERONDI, 2017; DOTA; QUEIROZ, 2019; GONÇALVES; 

SOUZA, 2019).  

 Na Figura 20, que apresenta as taxas de ocupação e desemprego dos migrantes em 2005, 

nota-se maior ocupação e, portanto, menor desemprego entre os migrantes qualificados. A taxa 

de desemprego para estes varia de 2,6% no Sudeste a 7,8% no Centro-Oeste, ao passo que entre 

os não qualificados essa taxa parte de 5,5% no Norte e alcança mais de 11% no Centro-Oeste e 

Nordeste. Assim, se observa seletividade no mercado de trabalho para os migrantes, sendo a 

escolaridade uma condição essencial para a chance de ocupação (SILVA FILHO; 

CLEMENTINO, 2013).  
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Figura 20: Taxa de ocupação e Taxa de desemprego dos migrantes com mais de 25 anos, 

segundo qualificação e região de destino (%) - 2005 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2005. 
 

 Em 2011 (Figura 21), o Centro-Oeste que anteriormente exibia as maiores taxas de 

desemprego passa a apresentar as maiores taxas de ocupação, para migrantes qualificados 

(96,8%) e não qualificados (94,9%). Cabe lembrar que a região se mostra como o mais 

importante destino para as migrações nesse período (2006/2011), ao registrar os maiores saldos, 

principalmente quanto a migração qualificada. Segundo Leal e Linhares (2014), a economia do 

Centro-Oeste cresceu significativamente nas últimas décadas, se consolidando no agronegócio 

com a produção de grãos e criação bovina associada aos mercados externos. Apesar do maior 

peso agropecuário, os setores industrial e de serviços, este último mais concentrado no Distrito 

Federal, tem crescido na região. Assim, o Centro-Oeste passou a contribuir mais no PIB 

brasileiro, o que segundo os autores (2014) também atesta o importante movimento de ocupação 

demográfica do interior do país. As maiores taxas de desemprego são registradas, nesse período, 

para migrantes qualificados no Sul (6,4%) e não qualificados no Nordeste (9,3%).  

 Nesse período também cresce o desemprego entre migrantes qualificados no Sudeste, 

de 2,6% para 5,9%, dado que a “retração econômica no Brasil [por ocasião da crise financeira 

internacional] incidiu maiormente nas regiões onde a atividade econômica fora mais dinâmica 

e associada ao mercado internacional, como a região Sudeste”, resultando em destruição de 

postos de trabalho qualificados (CACCIAMALI; TATEI, 2015, p. 111).  
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Figura 21: Taxa de ocupação e Taxa de desemprego dos migrantes com mais de 25 anos, 

segundo qualificação e região de destino (%) - 2011 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2011.  
 

 Como já sinalizado pelas taxas de atividade analisadas anteriormente, em 2015 há piora 

no mercado de trabalho brasileiro. Segundo Dota e Queiroz (2019), após 2011 é verificada uma 

tendência de redução do saldo de vagas de trabalho geradas, que culmina na destruição de 

postos em 2015, em virtude da crise econômica e política vivenciada no país. Nesse contexto, 

é registrado entre os migrantes um declínio nas taxas de ocupação e, consequentemente, 

aumento do desemprego em muitas regiões (Figura 22). No Sudeste, Centro-Oeste e Sul, o 

desemprego permaneceu maior entre os não qualificados.  

 Por outro lado, em 2015 (Figura 22), impressiona a taxa de desemprego registrada para 

os migrantes no Nordeste, qualificados (21,0%) ou não qualificados (17,6%), assim como o 

fato de prejudicar em maior medida migrantes qualificados. Ademais, na região Norte, a taxa 

de desemprego também cresceu entre os qualificados (de 3,2% para 5,8%, entre 2011/2015), 

ao passo que mostrou redução entre os migrantes não qualificados (de 6,9% para 4,6%, entre 

2011/2015), resultando maior entre os primeiros. Assim, vê-se também que entre os migrantes, 

a escolaridade elevada não impede os efeitos de um contexto recessivo, cujo impacto direto é 

sobre o desemprego (MANNI; MENEZES-FILHO; KOMATSU, 2017).  
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Figura 22: Taxa de ocupação e Taxa de desemprego dos migrantes com mais de 25 anos, 

segundo qualificação e região de destino (%) - 2015 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2015. 
 

 Quanto a posição na ocupação em 2005 (Figura 23), fica claro que os migrantes 

qualificados também estão melhor inseridos em relação aos não qualificados, com diferenças 

mais amplas nas regiões Norte e Nordeste. As diferenças regionais novamente destacam o 

Sudeste, o Sul e o Centro-Oeste com resultados melhores, tendo em vista que mesmo entre os 

não qualificados se sobressai o percentual de empregados com carteira, enquanto no Norte e 

principalmente no Nordeste, essa categoria perde espaço para os migrantes que trabalham como 

conta própria ou sem carteira assinada. Também chama atenção nessas duas regiões o 

percentual relativamente elevado de migrantes não qualificados na produção para o próprio 

consumo, construção para o próprio uso ou não remunerados, apontando precariedade 

ocupacional entre os migrantes, bem como em uma perspectiva regional.  
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Figura 23: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo posição 

na ocupação, qualificação e região de destino - Brasil - 2005 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2005. 

 

 As melhorias no mercado de trabalho no período intermediário (2003/2010) refletiram, 

principalmente, na maior frequência de migrantes trabalhando com carteira assinada, 

independente da qualificação e em praticamente todas as regiões (Figura 24). A exceção foi 

para os migrantes qualificados que chegaram ao Nordeste, onde a referida categoria perdeu 

espaço para o percentual de migrantes na posição de militar ou funcionário público estatutário, 

que praticamente dobrou. A crescente participação de militares ou funcionários públicos 

estatutários entre os migrantes qualificados foi um resultado verificado em todas as regiões, 

exceto Norte que já apresentava percentual elevado no período anterior.  
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Figura 24: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo posição 

na ocupação, qualificação e região de destino - Brasil - 2011 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2011. 

 

 Em 2015 (Figura 25), o Sudeste desponta como região de destino em que os migrantes 

conseguem melhores posições de trabalho, principalmente se forem qualificados. De outro lado, 

Nordeste e Norte se firmam como regiões em que a inserção do migrante, do ponto de vista da 

posição ocupacional, é mais precária, notadamente entre não qualificados. O resultado deriva 

do quadro geral do mercado de trabalho nessas regiões, cujos indicadores apontam para a 

permanência de maiores vulnerabilidades em relação as demais. Segundo a síntese de 

indicadores do IBGE, a partir da PNADC de 2018, a informalidade no mercado de trabalho no 

Norte e no Nordeste permanece quase duas vezes maior em relação à verificada no Sudeste 

(IBGE, 2019).  
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Figura 25: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo posição 

na ocupação, qualificação e região de destino - Brasil - 2015 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2015. 

 

 No que concerne à formalização do migrante em 2005 (Figura 26), é notável a maior 

participação de qualificados inseridos em ocupações formais, em maior medida no Norte, 

devido a elevada participação de migrantes militares ou funcionários públicos. Entre os não 

qualificados, por outro lado, são maioria os migrantes inseridos em ocupações informais, 

notadamente nas regiões Nordeste (81,1%) e Norte (65,3%). Quanto ao Nordeste, Baltar e 

Leone (2007, p. 137) explicam que apesar dos avanços na formalização no período entre 2002 

e 2005 na região, “seu baixo nível no grau de formalização contribuiu para que mais da metade 

da ampliação da ocupação total continuasse sendo de outras formas de ocupação, que não o 

emprego formal (emprego sem carteira, trabalhos por conta própria, emprego doméstico, 

empregadores)”. 
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Figura 26: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo 

formalização, qualificação e região de destino - Brasil - 2005 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2005. 

 

 Em 2011 (Figura 27), o cenário quanto a formalização do migrante apresenta melhora, 

visto o aumento na inserção formal, independente da qualificação, em quase todas as regiões. 

Contudo, nesse período também se mostram mais claros os diferenciais regionais, uma vez que 

passa a ser constatada maior informalidade no Nordeste e no Norte, em relação as demais 

regiões, mesmo entre os migrantes qualificados. Como colocado anteriormente, Norte e 

Nordeste são regiões cujo mercado de trabalho ainda é caracterizado pela elevada informalidade 

em relação às demais (IBGE, 2019).  
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Figura 27: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo 

formalização, qualificação e região de destino - Brasil - 2011 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2011. 

 

 No último ano em análise (2015), a formalização de migrantes qualificados no Nordeste 

aumentou, aproximando-a das regiões com melhores indicadores (Figura 28). Por outro lado, 

constatou-se nova diminuição da inserção formal desses migrantes no Norte, que passa a 

destacar-se como a mais baixa (58%). Os migrantes não qualificados, por sua vez, se mostram 

ainda mais formalizados nas regiões Sudeste e Centro-Oeste nesse último período, enquanto no 

Sul, no Norte e no Nordeste volta a crescer a informalidade. Nessa última, o percentual de 

migrantes não qualificados que ocupam posições de trabalho informais alcança 70,6%.  
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Figura 28: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo 

formalização, qualificação e região de destino - Brasil - 2015 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2015. 

 

 Os dados para os grupamentos de atividade dos migrantes são apresentados na Tabela 

7, e devem ser interpretados tendo em mente que a maior desagregação da informação pode 

implicar em menor representatividade, conforme foi explicado na metodologia. Os resultados 

para 2005 apontam que, sendo qualificados, os migrantes estão inseridos em maior medida em 

atividades relativas à educação, saúde e serviços sociais, e também na administração pública 

no caso da região Norte (36%). Para os migrantes não qualificados, por outro lado, o 

grupamento de atividade em que há maior inserção depende da região de destino. O comércio 

se sobressai no Sul, enquanto o setor de serviços é o destaque no Centro-Oeste e no Sudeste.  

 Nas regiões Nordeste e Norte, apesar da elevada participação dos migrantes no comércio 

e nos serviços, as atividades agrícolas empregam mais os migrantes não qualificados. A 

agricultura tem papel importante e é muito variada em ambas as regiões, tanto com relação às 

culturas plantadas quanto ao nível de tecnologia empregada na produção (CASTRO, 2012; 

CASTRO, 2013).  

No Nordeste “é possível observar desde as culturas frutíferas como uva, mamão, manga, 

no polo de Petrolina (PE) e Juazeiro (BA), passando por outras importantes culturas como a 

soja [...] na Bahia” (CASTRO, 2012, p. 10), muito importante em termos de pessoal ocupado. 

No Norte, as atividades agrícolas incluem, além da pecuária e das culturas de mandioca, milho 

e soja, o extrativismo, sendo o estado do Pará responsável por parte importante da produção 

agropecuária regional (CASTRO, 2013).  
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Tabela 7: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo 

grupamentos de atividade, qualificação e região de destino - Brasil - 2005, 2011 e 2015 

Grupamentos de 

Atividade 

Qualificados Não Qualificados 

Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-

Oeste 
Norte Nordeste Sudeste Sul 

Centro-

Oeste 

2005 

Agrícola 0,0 5,8 3,2 0,0 3,2 21,5 29,7 7,2 11,3 18,3 

Indústria 9,4 11,3 11,7 14,8 8,5 21,5 9,4 19,0 18,1 15,1 

Construção 1,8 0,9 1,7 2,9 1,7 7,2 9,2 14,3 8,9 9,4 

Comércio e reparação 8,9 9,3 16,6 14,1 12,3 18,1 19,4 19,1 23,1 18,1 

Serviços 5,0 14,0 11,6 13,4 8,8 19,2 20,1 25,5 19,6 26,3 

Administração pública 36,0 11,5 22,2 6,0 16,5 4,9 3,8 3,2 4,8 3,8 

Educação, saúde e 

serviços sociais 
23,8 34,4 22,7 31,4 28,5 4,1 3,7 5,1 6,0 3,4 

Outras atividades 15,2 12,8 10,2 17,2 20,5 2,5 4,2 6,6 8,2 5,8 

Ativ. mal definidas 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 1,1 0,5 0,0 0,0 0,0 

2011 

Agrícola 3,2 1,9 0,0 2,4 1,0 17,7 20,8 10,9 6,1 11,2 

Indústria 6,3 10,3 13,8 9,6 13,0 8,8 10,2 17,0 26,7 21,8 

Construção 2,0 3,0 3,8 0,0 3,4 16,6 12,6 15,9 15,4 16,8 

Comércio e reparação 5,1 7,4 6,2 21,2 8,3 17,2 22,4 14,9 17,8 14,4 

Serviços 6,6 6,0 12,6 15,2 7,8 25,1 21,3 30,0 16,9 24,9 

Administração pública 28,8 18,9 17,8 11,2 22,5 3,2 4,6 1,2 6,6 2,8 

Educação, saúde e 

serviços sociais 
27,4 32,4 25,4 23,9 29,7 3,3 2,4 4,0 3,3 2,6 

Outras atividades 20,6 20,0 20,5 16,6 14,3 8,1 5,7 6,2 7,2 5,6 

Ativ. mal definidas - - - - - - - - - - 

2015 

Agrícola 14,7 4,6 0,0 0,0 0,0 31,1 20,7 20,2 6,5 19,4 

Indústria 0,0 9,4 5,5 9,8 7,7 3,8 8,8 14,8 25,8 15,8 

Construção 9,0 0,0 4,7 6,6 2,3 14,3 16,8 19,1 12,1 15,5 

Comércio e reparação 9,1 15,8 4,8 15,2 10,0 11,4 20,9 13,5 17,8 16,7 

Serviços 5,9 10,4 19,8 15,6 16,8 23,0 23,4 20,3 25,4 20,9 

Administração pública 16,9 12,2 20,3 9,0 20,7 5,6 3,3 3,5 2,7 3,8 

Educação, saúde e 

serviços sociais 
26,7 32,9 24,7 25,1 31,2 5,8 2,0 3,5 4,5 2,2 

Outras atividades 17,5 14,7 20,1 18,7 11,3 4,9 4,1 5,0 5,2 5,8 

Ativ. mal definidas - - - - - - - - - - 

Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2005, 2011 e 2015.  

 

 Em 2011, os migrantes qualificados continuam a mostrar maior inserção em atividades 

de educação, saúde e serviços sociais e na administração pública. Esses dois grupamentos 

empregam mais da metade dos migrantes qualificados que chegam ao Norte, Nordeste e Sul. 

Entre os migrantes não qualificados, as atividades em serviços, comércio e agrícolas têm 

destaque no Norte e Nordeste, enquanto no Sul e Sudeste o setor de serviços e indústria 

empregam mais.  

 Entre os migrantes do período 2010/2015, aqueles qualificados permanecem com maior 

inserção no grupamento de atividade de educação, saúde e serviços sociais, que absorve mais 

de 30% dessa mão de obra no Nordeste e Centro-Oeste, e cerca de 25% nas demais regiões. No 

Nordeste e Centro-Oeste também ganham espaço, nesse período, as atividades do comércio e 
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de serviços. Chama atenção no Norte, o aumento de migrantes qualificados inseridos em 

atividades agrícolas, saindo de 3,2% no ano anterior para 14,7% em 2015.  

 O aumento do emprego de migrantes nesse setor, no Norte, também foi verificado entre 

os não qualificados, de 17,7% para 31,1%, diferente do observado nas demais regiões. Mattei 

(2015) mostra que a participação do emprego agrícola no emprego total reduziu 

consideravelmente entre 2002 e 2013, e a única exceção a essa tendência é a região Norte, 

justificada pelo impulso dado as atividades agrícolas pela expansão do mercado internacional 

de commodities. Como visto nos anos anteriores, o grupamento de atividade que mais emprega 

migrantes não qualificados é o de serviços, seguido do comércio e reparação. Nesse último 

período, o grupamento agrícola também contribui para o emprego desses migrantes no 

Nordeste, Sudeste e Centro-Oeste e a indústria, no Sul.  

 Na Figura 29 tem-se as faixas de rendimento dos migrantes para o ano de 2005, 

corrigido pela inflação para 2015. A diferença segundo a qualificação é clara, visto que as faixas 

de rendimentos mais altas, acima de 5 salários mínimos, abrangem cerca da metade dos 

migrantes qualificados em todas as grandes regiões, ao passo que entre os não qualificados 

aquelas mais baixas são mais representativas. Assim, a faixa de rendimento de até 1 salário 

mínimo se destaca entre esses migrantes, em quase todas as regiões do país.  

 

Figura 29: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo faixa de 

rendimento, qualificação e região de destino - Brasil - 2005, em reais de 2015 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2005. 
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menores faixas (até 2 salários) predominam para estes últimos e aparecem em proporções 

ínfimas entre os migrantes com formação superior (Figura 29), atestando a importância da 

qualificação para alcançar posições ocupacionais com melhor rendimento (SILVA FILHO; 

CLEMENTINO, 2013).  

Examinando os diferenciais por região, os migrantes (2000/2005) encontram os 

melhores rendimentos na região Sul. Entre os qualificados, 60% tem rendimento de, no mínimo, 

5 salários; e entre os não qualificados, somente 30,3% se encontram na menor faixa, se 

comparado à cerca de 45% no Norte, Sudeste e Centro-Oeste, e ao percentual de 74,2% no 

Nordeste.  

Assim, o Nordeste é a região com os piores rendimentos para os migrantes com menor 

qualificação, em 2005. Para os migrantes qualificados que chegam na referida região, embora 

possam obter excelentes rendimentos tanto quanto no Sul, também é possível observar mais 

migrantes nas faixas de rendimento mais baixo (18,5%) relativamente às demais regiões (cerca 

de 13%), com menor frequência de rendimento intermediário (2 a 5 salários).  

 Diferente do Nordeste, o rendimento intermediário (2 a 5 salários) tem maior dimensão 

entre os migrantes qualificados no Sudeste (41,1%), Centro-Oeste (38,3%) e Norte (36,7%), 

que somado aos estratos mais altos representa o rendimento de mais de 80% dos migrantes 

qualificados empregados nessas regiões. O rendimento dos migrantes não qualificados também 

se mostra similar entre essas regiões, sendo um pouco mais baixo no Sudeste.  

 Em 2011 (Figura 30), o rendimento para os migrantes qualificados mostra melhora no 

Nordeste e Centro-Oeste, dada a diminuição no percentual de migrantes nas duas faixas de 

rendimento mais baixo. Contudo, no Nordeste, cresce complementarmente a proporção de 

rendimentos entre 2 e 5 salários, enquanto no Centro-Oeste esse crescimento se dá acima de 5 

salários mínimos. Nas demais regiões, por outro lado, se observa maior participação de 

migrantes qualificados nos rendimentos mais baixos (até 2) em relação ao ano anterior, sendo 

entre 1 e 2 salários mínimos no Sul e no Norte, e na faixa de até 1 salário no Sudeste, que 

permanece com rendimentos menores dentre as três regiões. Contudo, em linhas gerais a maior 

parte dos migrantes qualificados auferem rendimentos elevados em relação àqueles de menor 

qualificação.  
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Figura 30: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo faixa de 

rendimento, qualificação e região de destino - Brasil - 2011, em reais de 2015 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2011. 

 

 O rendimento entre os migrantes não qualificados em 2011 apresentou melhora em 

todas as regiões, com muitos migrantes saindo da faixa de até 1 salário mínimo para de 1 a 2 

salários, principalmente no Centro-Oeste, Sudeste e Sul. Se observa, portanto, que o aumento 

de empregos formais pouco qualificados no período que antecede a crise internacional de 2008, 

associado valorização do salário mínimo, também contribuíram para a melhoria da renda do 

trabalho dos migrantes (CACCIAMALI; TATEI, 2015). Em relação a essas regiões, o 

rendimento dos migrantes no Nordeste e agora também no Norte se mantém distante. Vale, 

nesse contexto, a observação de Neto (2014) sobre o Nordeste, de que o dinamismo dos 

rendimentos entre 2000 e 2010, embora positivo para as pessoas ocupadas na região, não mudou 

sua característica de baixo nível de remuneração.  

 Em 2015, volta a crescer a frequência de migrantes qualificados com rendimento entre 

5 e 10 salários mínimos, em todas as regiões, em detrimento daqueles com rendimento melhor, 

de mais de 10 salários. O oposto acontece no Sudeste, que passa a mostrar os melhores 

rendimentos, com 38,3% acima de 10 salários e outros 24,7% entre 5 e 10 salários.  
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Figura 31: Distribuição percentual dos migrantes com mais de 25 anos segundo faixa de 

rendimento, qualificação e região de destino - Brasil - 2015 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2015. 

 

 Para o Nordeste e o Norte praticamente não há mudança em relação ao ano anterior 

quanto a proporção de migrantes não qualificados auferindo os mais baixos rendimentos (até 1 

salário), ao passo que Sudeste, Sul e Centro-Oeste registram novo avanço com a redução de tal 

proporção junto ao crescimento na faixa seguinte (1 a 2 salários), reforçando o resultado de 

distanciamento entre essas regiões em termos de rendimento do trabalho para migrantes.  

 Conforme o IBGE (2019), o rendimento do trabalho permanece apontando 

desigualdades espaciais marcantes, com o Nordeste e o Norte situados abaixo da média 

nacional, refletindo, de certa forma, a distribuição regional das atividades econômicas pelo 

território brasileiro, e fornecendo indicativos de qualidade da ocupação nessas diferentes 

atividades. Segundo dados de 2018, os estados do Sudeste, como São Paulo e Rio de Janeiro, e 

principalmente o Distrito Federal, no Centro-Oeste, apresentam os rendimentos médios mais 

elevados.  

 Em síntese, os resultados apresentados nesta seção mostram que os migrantes 

qualificados se inserem melhor em relação aos não qualificados, atestando a importância da 

formação superior para a inserção ocupacional do migrante em melhores posições e com 

melhores rendimentos (BAENINGER, 2012; SILVA FILHO; CLEMENTINO, 2013; 

BARROS, 2017). Também é possível constatar que o aquecimento do mercado de trabalho foi 

favorável a inserção produtiva do migrante em 2011, ao passo que em 2015 os dados passam a 

refletir o contexto de desaceleração econômica (SABOIA et al., 2014; BALTAR; LEONE, 
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2015; CACCIAMALI; TATEI, 2015; MANNI; MENEZES-FILHO; KOMATSU, 2017; 

PERONDI, 2017; DOTA; QUEIROZ, 2019; GONÇALVES; SOUZA, 2019).  

 O crescimento da taxa de atividade, nesse primeiro período, favoreceu mais a inclusão 

produtiva de migrantes qualificados, mas a queda da taxa em 2015 também repercutiu mais 

sobre estes, regredindo até mesmo em relação a 2005, em quase todas as regiões. O desemprego 

que, em um primeiro momento, mostrou decrescimento para ambas as qualificações, 

notadamente no Centro-Oeste, volta a crescer em 2015, em maior medida entre os não 

qualificados, e de forma impressionante no Nordeste. Mesmo para os qualificados, a taxa de 

desemprego na região atinge 21%, representando uma perda de capital humano, para o país, o 

indivíduo e o seu domicílio, apesar da migração em busca de trabalho.  

 Sobre a forma de inserção, boa parte dos migrantes qualificados ocupam posições 

formalizadas (empregados com carteira e militares ou funcionários públicos estatutários), nos 

grupamentos de atividade da administração pública e de educação, saúde e serviços sociais. 

Assim, os rendimentos para esses migrantes são mais elevados em relação ao encontrado pelos 

migrantes de menor qualificação, inseridos sem carteira ou como conta própria nas atividades 

de comércio e reparação ou serviços, com participação importante do emprego agrícola e da 

informalidade, principalmente no Norte e Nordeste. Dessa forma, os resultados ressaltam, além 

das diferenças segundo a qualificação, as diferenças regionais quanto a forma de inserção e 

rendimento.  
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 O objetivo desta dissertação foi verificar se o contexto econômico favorável a partir de 

2004 implicou em intensificação das migrações qualificadas associadas a melhores condições 

de inserção ocupacional. A migração inter-regional qualificada foi estudada em comparação 

com a não qualificada, a partir da análise do volume e direção dos fluxos, e das características 

demográficas, socioeconômicas e ocupacionais destes migrantes nas regiões de destino. Dessa 

forma, considerou-se como pano de fundo a dinâmica econômica, social e política brasileira e 

regional, dada a possibilidade de que a conjuntura a partir da primeira década do século XXI, 

especificamente a partir de 2004 até 2014, tivesse afetado o volume e a direção dos fluxos 

migratórios e favorecido a inserção ocupacional do migrante qualificado.  

 Antes, entretanto, foi apresentada a evolução do quadro geral quanto a formação 

superior nas regiões e estados brasileiros, mostrando importante aumento do contingente de 

população com esse nível de ensino entre 2005 e 2019. Contudo, apesar dos esforços para 

ampliação e democratização do acesso, a população qualificada ainda representa uma parcela 

pequena da população com 25 anos ou mais, principalmente nas regiões Nordeste e Norte. 

Diante do resultado, e tendo em vista a importância da educação para o desenvolvimento e 

diminuição das desigualdades, cabe ratificar a necessidade de se continuar e intensificar os 

esforços para ampliar o acesso a este nível de ensino, em especial nessas regiões, além de outras 

demandas associadas, como assegurar os meios para a permanência do aluno e a qualidade do 

ensino, identificadas como necessárias desde o REUNI.  

 Nos resultados para a migração, viu-se que os fluxos qualificados cresceram no período 

intermediário (2006/2011), em termos absolutos e relativos, em detrimento da migração não 

qualificada, e permaneceram ganhando espaço no total da migração inter-regional no período 

seguinte (2011/2015). Acrescente-se ainda que a migração qualificada cresceu além da 

qualificação da população, principalmente no período de dinâmica econômica positiva, 

confirmando a intensificação das migrações internas qualificadas.  

 Quanto aos destinos da migração inter-regional, estes não fugiram a tendência já 

verificada em 2000/2005, com o Centro-Oeste se firmando, ao longo dos anos, como região de 

atração e retenção de migrantes qualificados, assim como não qualificados, sendo visto, 

portanto, como um novo espaço de oportunidades para indivíduos de diferentes níveis de 

formação. Assim, o processo migratório contribui para a parcela crescente de população 

qualificada observada nessa região, conforme apontam os saldos positivos e o elevado, embora 

decrescente, índice de migração qualificada líquida.  
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 Por outro lado, tem-se o Sudeste, em que o peso da população qualificada é semelhante 

ao observado no Centro-Oeste, devendo-se, contudo, ao potencial de formação/qualificação da 

população, tendo em vista que os saldos migratórios da região foram negativos e 

significativamente elevados. Caracteriza-se, portanto, como a região que mais qualifica 

população no país, mas não a retém, figurando como principal ‘fornecedor’ de mão de obra 

qualificada no âmbito inter-regional. Cabe acrescentar, entretanto, que o índice de migração 

qualificada líquida na região segue tendência decrescente.  

 Quanto as demais regiões, o Norte chega a apresentar, no primeiro período em análise 

(2000/2005), um importante saldo positivo, inclusive em termos de impacto sobre o estoque de 

população qualificada da região, mas entra em tendência decrescente em 2006/2011, assim 

como o Nordeste. Dessa forma, figuram como regiões que, ao contrário do Sudeste, tendem a 

perder cada vez mais a população que qualificam, e apesar das perdas serem menores, são 

regiões cujo menor desenvolvimento seria favorecido pela retenção da mesma.  

 Retoma-se, nesse contexto regional, a importância dos recursos humanos qualificados 

e de sua mobilidade sobre o cenário das desigualdades entre países, colocada pela literatura 

internacional sob o ângulo da preocupação com a fuga de cérebros. Da discussão internacional, 

também cabe trazer ao contexto da migração interna a ideia da compensação parcial via retorno, 

que é uma das grandes tendências migratórias recentes no país. Nesse caso, é dado destaque ao 

retorno para o Nordeste, inclusive com composição por escolaridade que sugere sucesso 

migratório, mas que vem apresentando redução.  

 Assim, dos estudos nacionais que se voltam para análise do impacto da perda de capital 

humano sobre o local de origem, cabe compartilhar do apontamento final de que são necessários 

maiores investimentos em educação, bem como investimentos que resultem na geração de 

oportunidades de trabalho de maior qualificação de forma mais desconcentrada. Isto é, dar 

continuidade às políticas públicas que busquem a redução das desigualdades regionais, através 

da geração de oportunidades de trabalho em todo o país.  

 O perfil dos migrantes, considerando as principais características sociodemográficas, 

mostrou poucas diferenças segundo a qualificação ou a longo dos anos. Uma diferença 

importante foi o fato de a maioria dos migrantes qualificados serem de raça/cor branca, ao passo 

que os não qualificados são pardos, notadamente nos fluxos com destino no Nordeste e no 

Norte. Assim, os resultados mostram que os diferenciais de acesso a formação superior segundo 

raça/cor refletem no perfil do migrante, especialmente os fluxos de migração não qualificada 

que chegam ao Nordeste que, provém, em maior medida, da região que mais qualifica 

população.  
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 Uma outra particularidade do migrante qualificado possivelmente remete a diferenciais 

na estrutura familiar conforme o nível de escolaridade, pois embora ambos os migrantes, 

qualificados e não qualificados, sejam majoritariamente casados, se observa que cerca de 

metade dos qualificados não tem filhos, principalmente os que se dirigiram para o Sudeste no 

período 2006/2011, enquanto cerca de 85% dos não qualificados têm filhos, com poucas 

diferenças regionais ou ao longo dos anos em estudo.  

 Quanto as demais características, as diferenças foram pequenas. Primeiro, tem-se 

participação um pouco mais elevada do sexo feminino entre os migrantes qualificados, 

inclusive crescente no Sudeste e Nordeste, que representa uma diferença interessante ao 

conversar com os estudos que têm destacado a feminização das migrações, mas incluindo a 

característica da instrução superior. A idade mostra concentração na faixa de 30 a 39 anos, e 

somente perde espaço para as mais elevadas, nos fluxos qualificados que chegam ao Norte e 

Nordeste, possivelmente em virtude das migrações de retorno associadas a um perfil de idade 

um pouco mais elevada. O estado civil predominante em ambos os perfis de migrantes 

(qualificado e não qualificado), é de casados, e a responsabilidade pelo domicílio é maior entre 

os migrantes qualificados, mas com pequena diferença percentual, e sem grades mudanças ao 

longo dos anos ou entre as regiões.  

 Sobre as mudanças na dinâmica econômica ao longo do período analisado, o aumento 

das ocupações, inclusive do emprego formal, e do rendimento do trabalho, a partir da 

valorização real do salário mínimo, foram indicadores favoráveis que permaneceram mesmo 

diante da crise internacional de 2008, mas a geração de empregos desacelera a partir de 2011, 

e passa a sinalizar para a reversão dos avanços quanto ao nível de emprego e renda. Diante 

desse contexto, os resultados para a inserção do migrante no mercado de trabalho são melhores 

em 2011 (para os migrantes do período 2006/2011), e retrocedem, principalmente quanto as 

taxas de atividade e ocupação, em 2015.  

 Além das diferenças encontradas segundo a qualificação, os resultados frequentemente 

remetem as desigualdades regionais. No Centro-Oeste, os elevados saldos migratórios 

coincidem com menor desemprego, melhores ocupações e rendimentos. O Sul e o Sudeste 

também são destaque quanto a inserção dos migrantes em melhores posições na ocupação e, 

portanto, com maior formalização, além de rendimentos mais elevados. Por outro lado, o Norte 

e, principalmente, o Nordeste diferenciam-se pela maior informalidade e menores rendimentos. 

Mesmo entre os migrantes qualificados, são exemplos a elevada taxa de desemprego no 

Nordeste em 2015 (21%) e a crescente informalidade no Norte (de 29,9% para 42%). 
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 Assim, a inserção ocupacional dos migrantes, no que tange a diferenciação segundo a 

qualificação, corrobora a importância da formação superior para que os migrantes possam obter 

melhores ocupações e rendimentos, e em linhas gerais acompanha as características de inserção 

da população como um todo nas diferentes regiões, ressaltando importantes diferenciais. Nesse 

sentido, a análise da inserção ocupacional também demanda maiores investimentos na 

ampliação e democratização do acesso à educação superior, bem como na geração de 

oportunidades de trabalho com atenção as desigualdades regionais.  

Esta dissertação contribui ao realizar um estudo sobre um tema atual, relevante e 

interdisciplinar, a partir de duas categorias de migrantes: qualificados e não qualificados, entre 

cinco grandes regiões, e ao longo de três períodos. Verificou-se que houve intensificação das 

migrações qualificadas no recorte estudado, associadas à melhores condições de inserção 

ocupacional no período entre 2005 e 2011, mas também ressaltou importantes diferenças no 

mercado de trabalho entre essas regiões.  

A impossibilidade de uma análise mais desagregada e mais atual, dadas as limitações 

quanto as fontes de dados disponíveis, figura como uma limitação dessa pesquisa. As 

desigualdades socioeconômicas no Brasil são observadas em diferentes escalas, e assim 

resultados diferentes podem ser obtidos ao se analisar o contexto intrarregional ou intraestadual, 

inclusive acompanhando as mudanças das migrações em geral, cuja tendência é ocorrer entre 

menores distâncias. Além disso, com a intensificação das migrações qualificadas se mantendo 

no âmbito intrarregional, tem-se indícios de crescente mobilidade desse perfil de migrante 

independentemente do contexto, o que ratifica a relevância de análises em escalas menores.  
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APÊNDICE A - População Qualificada e Não Qualificada 

 

Tabela A1: Percentual de população com mais de 25 anos qualificada e não qualificada - 

Unidades da Federação - 2005, 2011, 2015 e 2019 

UF 
2005 2011 2015 2019 

Q NQ Q NQ Q NQ Q NQ 

RO 4,52 95,48 8,99 91,01 10,72 89,28 12,59 87,41 

AC 5,29 94,71 10,20 89,80 11,17 88,83 16,26 83,74 

AM 4,77 95,23 8,58 91,42 11,19 88,81 16,46 83,54 

RR 4,90 95,10 11,14 88,86 15,25 84,75 17,20 82,80 

PA 4,11 95,89 5,93 94,07 7,12 92,88 10,81 89,19 

AP 5,31 94,69 10,61 89,39 11,87 88,13 15,79 84,21 

TO 6,28 93,72 9,69 90,31 12,50 87,50 14,97 85,03 

NO 4,62 95,38 7,68 92,32 9,47 90,53 13,19 86,81 

MA 2,75 97,25 5,65 94,35 6,49 93,51 8,78 91,22 

PI 4,28 95,72 6,51 93,49 8,64 91,36 11,34 88,66 

CE 5,13 94,87 6,88 93,12 7,23 92,77 11,67 88,33 

RN 5,60 94,40 8,63 91,37 10,21 89,79 13,93 86,07 

PB 6,58 93,42 10,51 89,49 11,34 88,66 12,80 87,20 

PE 6,05 93,95 7,92 92,08 9,97 90,03 13,29 86,71 

AL 3,58 96,42 5,82 94,18 8,82 91,18 11,01 88,99 

SE 4,91 95,09 7,52 92,48 8,04 91,96 13,05 86,95 

BA 3,81 96,19 6,01 93,99 7,30 92,70 10,85 89,15 

NE 4,65 95,35 7,01 92,99 8,32 91,68 11,62 88,38 

MG 7,11 92,89 10,30 89,70 12,07 87,93 14,51 85,49 

ES 8,40 91,60 11,39 88,61 13,98 86,02 17,72 82,28 

RJ 11,51 88,49 14,85 85,15 16,53 83,47 21,80 78,20 

SP 11,94 88,06 15,97 84,03 18,55 81,45 21,75 78,25 

SE 10,56 89,44 14,20 85,80 16,39 83,61 19,87 80,13 

PR 9,75 90,25 12,42 87,58 16,30 83,70 18,25 81,75 

SC 8,93 91,07 13,51 86,49 15,75 84,25 17,89 82,11 

RS 8,58 91,42 10,43 89,57 13,60 86,40 16,51 83,49 

SUL 9,09 90,91 11,89 88,11 15,11 84,89 17,48 82,52 

MS 9,01 90,99 13,08 86,92 15,48 84,52 18,60 81,40 

MT 6,91 93,09 11,73 88,27 12,20 87,80 15,84 84,16 

GO 6,54 93,46 10,56 89,44 13,12 86,88 15,64 84,36 

DF 18,81 81,19 25,51 74,49 30,98 69,02 34,03 65,97 

CO 9,22 90,78 14,01 85,99 16,74 83,26 19,67 80,33 

Brasil 8,33 91,67 11,49 88,51 13,59 86,41 16,84 83,16 

Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2005, 2011 e 2015, e da 

PNAD Contínua de 2019.  
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APÊNDICE B - Sintaxe do SPSS 

 

1º PESO:  

DATASET ACTIVATE Conjunto_de_dados1. 

WEIGHT BY V4729. 

  

2º FILTRANDO POP. COM 25+ (para novo conjunto) 

DATASET ACTIVATE Conjunto_de_dados2. 

DATASET COPY  pop25mais. 

DATASET ACTIVATE  pop25mais. 

FILTER OFF. 

USE ALL. 

SELECT IF (V8005  >= 25). 

EXECUTE. 

DATASET ACTIVATE  Conjunto_de_dados2. 

  

3º CRIANDO VARIÁVEL POP. QUALIFICADA 

[pessoas que frequentaram E CONCLUÍRAM o ensino superior (V0607=06 & V0611=1) +  

pessoas que frequentaram o mestrado ou doutorado (V0607=07) +  

pessoas que frequentam mestrado ou doutorado (V0603=10)] 

  

COMPUTE AntConcluiuSup=V0607 = 06 & V0611 = 1. 

EXECUTE. 

COMPUTE PopQualif = V0603=10 or V0607=07 or AntConcluiuSup. 

EXECUTE. 

  

3.1 - CRIAR VAR POP. NÃO QUALIFICADA 

[pessoas com escolaridade abaixo de ensino superior ou que frequentaram, mas NÃO concluíram, o ensino 

superior + pessoas que frequentam (data da pesquisa) escola de nível superior ou abaixo] 

  

COMPUTE AntFreq_NConcSup=V0607 = 06 & V0611 = 2. 

EXECUTE. 

COMPUTE Pop_N_Qualif = V0603~=10 or V0607=01 or V0607=02 or V0607=03 or V0607=04 or V0607=05 

or V0607=08 or V0607=09 or V0607=10 or V0606=4 or AntFreq_NConcSup=1. 

EXECUTE. 

  

4º POPULAÇÃO 25+ qualificada e não-qualificada por UF 

  

* Tabelas personalizadas. 

CTABLES 

  /VLABELS VARIABLES=UF PopQualif Pop_N_Qualif DISPLAY=LABEL 

  /TABLE UF [COUNT F40.0] BY PopQualif + Pop_N_Qualif 

  /CATEGORIES VARIABLES=UF PopQualif Pop_N_Qualif ORDER=A KEY=VALUE 

EMPTY=EXCLUDE. 

  

5º Pop. 25+ MIGRANTE (DataFixa) qualificada e não-qualificada por UF 

5.1 - Migrantes qualificados 

  

USE ALL. 

COMPUTE filter_$=(PopQualif = 1). 

VARIABLE LABELS filter_$ 'PopQualif = 1 (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 

FORMATS filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 
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* Tabelas personalizadas. 

CTABLES 

  /VLABELS VARIABLES=V5080 UF DISPLAY=LABEL 

  /TABLE V5080 BY UF [COUNT F40.0] 

  /CATEGORIES VARIABLES=V5080 UF ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=EXCLUDE. 

  

5.2 - Migrantes NÃO qualificados 

  

USE ALL. 

COMPUTE filter_$=(Pop_N_Qualif = 1). 

VARIABLE LABELS filter_$ 'Pop_N_Qualif = 1 (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 

FORMATS filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 

  

* Tabelas personalizadas. 

CTABLES 

  /VLABELS VARIABLES=V5080 UF DISPLAY=LABEL 

  /TABLE V5080 BY UF [COUNT F40.0] 

  /CATEGORIES VARIABLES=V5080 UF ORDER=A KEY=VALUE EMPTY=EXCLUDE. 

  

6º Recodificando UFs em REGIÕES (atual e 5 anos antes, respectivamente) 

  

RECODE UF (11 thru 17=1) (21 thru 29=2) (31 thru 35=3) (41 thru 43=4) (50 thru 53=5) INTO GRatual.  

VARIABLE LABELS  GRatual 'GRatual'. 

EXECUTE. 

  

RECODE V5080 (11 thru 17=1) (21 thru 29=2) (31 thru 35=3) (41 thru 43=4) (50 thru 53=5) INTO  

    GR5antes. 

VARIABLE LABELS  GR5antes 'GR5antes'. 

EXECUTE. 

  

  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    'PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO'  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

 

  

1º Filtrando migrantes INTER-regionais 

  

USE ALL. 

COMPUTE filter_$=(GRatual ~= GR5antes). 

VARIABLE LABELS filter_$ 'GRatual ~= GR5antes (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 

FORMATS filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 

  

2º Tabela SEXO 

  

* Tabelas personalizadas. 

CTABLES 

  /VLABELS VARIABLES=V0302 PopQualif GRatual Pop_N_Qualif DISPLAY=LABEL 

  /TABLE V0302 [COUNT F40.0] BY PopQualif > GRatual + Pop_N_Qualif > GRatual 

  /CATEGORIES VARIABLES=V0302 PopQualif GRatual Pop_N_Qualif ORDER=A KEY=VALUE 

EMPTY=EXCLUDE. 
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3º Tabela FAIXAS DE IDADE 

  

RECODE V8005 (25 thru 29=1) (30 thru 39=2) (40 thru 49=3) (50 thru 59=4) (60 thru Highest=5) INTO  

    FxIdade. 

VARIABLE LABELS  FxIdade 'FxIdade'. 

EXECUTE. 

  

* Tabelas personalizadas. 

CTABLES 

  /VLABELS VARIABLES=FxIdade PopQualif GRatual Pop_N_Qualif DISPLAY=LABEL 

  /TABLE FxIdade BY PopQualif [C] > GRatual [C][COUNT F40.0] + Pop_N_Qualif [C] > GRatual 

[C][COUNT  

    F40.0] 

  /CATEGORIES VARIABLES=FxIdade PopQualif GRatual Pop_N_Qualif ORDER=A KEY=VALUE 

EMPTY=EXCLUDE. 

  

4º Tabela RAÇA-COR 

  

* Tabelas personalizadas. 

CTABLES 

  /VLABELS VARIABLES=V0404 PopQualif GRatual Pop_N_Qualif DISPLAY=LABEL 

  /TABLE V0404 BY PopQualif [C] > GRatual [C][COUNT F40.0] + Pop_N_Qualif [C] > GRatual 

[C][COUNT  

    F40.0] 

  /CATEGORIES VARIABLES=V0404 PopQualif GRatual Pop_N_Qualif ORDER=A KEY=VALUE 

EMPTY=EXCLUDE. 

  

5º Tabela ESTADO CIVIL 

  

* Tabelas personalizadas. 

CTABLES 

  /VLABELS VARIABLES=V4011 PopQualif GRatual Pop_N_Qualif DISPLAY=LABEL 

  /TABLE V4011 BY PopQualif [C] > GRatual [C][COUNT F40.0] + Pop_N_Qualif [C] > GRatual 

[C][COUNT  

    F40.0] 

  /CATEGORIES VARIABLES=V4011 PopQualif GRatual Pop_N_Qualif ORDER=A KEY=VALUE 

EMPTY=EXCLUDE. 

  

6º Tabela FILHOS 

  

* Tabelas personalizadas. 

CTABLES 

  /VLABELS VARIABLES=V1101 PopQualif GRatual Pop_N_Qualif DISPLAY=LABEL 

  /TABLE V1101 BY PopQualif [C] > GRatual [C][COUNT F40.0] + Pop_N_Qualif [C] > GRatual 

[C][COUNT  

    F40.0] 

  /CATEGORIES VARIABLES=V1101 PopQualif GRatual Pop_N_Qualif ORDER=A KEY=VALUE 

EMPTY=EXCLUDE. 

  

7º Tabela RESPONSÁVEL PELO DOMICÍLIO 

  

* Tabelas personalizadas. 

CTABLES 

  /VLABELS VARIABLES=V0401 PopQualif GRatual Pop_N_Qualif DISPLAY=LABEL 
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  /TABLE V0401 BY PopQualif [C] > GRatual [C][COUNT F40.0] + Pop_N_Qualif [C] > GRatual 

[C][COUNT  

    F40.0] 

  /CATEGORIES VARIABLES=V0401 PopQualif GRatual Pop_N_Qualif ORDER=A KEY=VALUE 

EMPTY=EXCLUDE. 

  

  

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX    'INSERÇÃO OCUPACIONAL'  XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 

  

 

1º Filtrando migrantes INTER-regionais 

  

USE ALL. 

COMPUTE filter_$=(GRatual ~= GR5antes). 

VARIABLE LABELS filter_$ 'GRatual ~= GR5antes (FILTER)'. 

VALUE LABELS filter_$ 0 'Not Selected' 1 'Selected'. 

FORMATS filter_$ (f1.0). 

FILTER BY filter_$. 

EXECUTE. 

  

2º Tabela CONDIÇÃO DE ATIVIDADE; CONDIÇÃO DE OCUPAÇÃO & POSIÇÃO NA OCUPAÇÃO (& 

FORMALIZAÇÃO) 

  

* Tabelas personalizadas. 

CTABLES 

  /VLABELS VARIABLES=V4704 V4805 V4706 PopQualif GRatual Pop_N_Qualif DISPLAY=LABEL 

  /TABLE V4704 [COUNT F40.0] + V4805 [COUNT F40.0] + V4706 [COUNT F40.0] BY PopQualif > 

GRatual +  

    Pop_N_Qualif > GRatual 

  /CATEGORIES VARIABLES=V4704 V4805 V4706 PopQualif GRatual Pop_N_Qualif ORDER=A 

KEY=VALUE  

    EMPTY=EXCLUDE. 

  

3º Tabela GRUPAMENTOS DE ATIVIDADES & GRUPAMENTOS OCUPACIONAIS 

  

* Tabelas personalizadas. 

CTABLES 

  /VLABELS VARIABLES=V4809 V4810 PopQualif GRatual Pop_N_Qualif DISPLAY=LABEL 

  /TABLE V4809 + V4810 BY PopQualif [C] > GRatual [C][COUNT F40.0] + Pop_N_Qualif [C] > GRatual  

    [C][COUNT F40.0] 

  /CATEGORIES VARIABLES=V4809 V4810 PopQualif GRatual Pop_N_Qualif ORDER=A KEY=VALUE 

EMPTY=EXCLUDE. 

  

Tabela RENDIMENTO em SMs: Inflação (2005 e 2011, respectivamente, para 2015); Recodificar em SM’s; e 

Tabela de resultados   

 

DATASET ACTIVATE Conjunto_de_dados1. 

COMPUTE Rend15=V9532 * 1.7715. 

EXECUTE. 

  

DATASET ACTIVATE Conjunto_de_dados2. 

COMPUTE Rend15=V9532 * 1.3071. 

EXECUTE. 

 

RECODE Rend15 (0 thru 788=1) (788,01 thru 1576=2) (1576,01 thru 3940=3) (3940,01 thru 7880=4) (7880,01 

thru  
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    400000=5) INTO Rend15SM. 

VARIABLE LABELS  Rend15SM 'Rend15SM'. 

EXECUTE. 

 

* Tabelas personalizadas. 

CTABLES 

  /VLABELS VARIABLES=Rend15SM PopQualif GRatual Pop_N_Qualif DISPLAY=LABEL 

  /TABLE Rend15SM BY PopQualif [C] > GRatual [C][COUNT F40.0] + Pop_N_Qualif [C] > GRatual 

[C][COUNT  

    F40.0] 

  /CATEGORIES VARIABLES=Rend15SM PopQualif GRatual Pop_N_Qualif ORDER=A KEY=VALUE 

EMPTY=EXCLUDE. 
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APÊNDICE C - Origens e Destinos da Migração Inter-regional 

 

 

Tabela C1: Imigrantes, emigrantes e saldos da migração - Grandes Regiões - 2005, 2011 

e 2015 

Migrantes 

Qualificados Não Qualificados 

Norte Nordeste Sudeste Sul 
Centro-

Oeste 
Norte Nordeste Sudeste Sul 

Centro-

Oeste 

2005 

Imigrantes 20.970 31.103 44.398 36.000 46.324 157.307 469.845 378.342 181.669 244.242 

Emigrantes 13.951 29.675 81.419 33.484 20.266 134.910 382.233 596.278 133.600 184.384 

Saldo 7.019 1.428 -37.021 2.516 26.058 22.397 87.612 -217.936 48.069 59.858 

2011 

Imigrantes 22.307 38.342 59.330 36.359 51.582 108.396 359.236 304.247 101.843 231.060 

Emigrantes 22.740 36.680 76.582 42.810 29.108 103.914 388.106 404.454 79.004 129.304 

Saldo -433 1.662 -17.252 -6.451 22.474 4.482 -28.870 -100.207 22.839 101.756 

2015 

Imigrantes 10.690 25.017 49.569 28.827 42.473 50.434 221.269 241.522 113.216 136.301 

Emigrantes 21.750 30.832 58.947 21.035 24.012 67.581 261.357 277.654 63.394 92.756 

Saldo -11.060 -5.815 -9.378 7.792 18.461 -17.147 -40.088 -36.132 49.822 43.545 

Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2005, 2011 e 2015. 

 

Figura C1: Origem e destino dos migrantes inter-regionais qualificados - 2005 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2005. 
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Figura C2: Origem e destino dos migrantes inter-regionais não qualificados - 2005 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2005. 
 

 

Figura C3: Origem e destino dos migrantes inter-regionais qualificados - 2011 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2011. 
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Figura C4: Origem e destino dos migrantes inter-regionais não qualificados - 2011 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2011. 
 

 

Figura C5: Origem e destino dos migrantes inter-regionais qualificados - 2015 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2015. 
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Figura C6: Origem e destino dos migrantes inter-regionais não qualificados - 2015 

 
Fonte: Microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD/IBGE) de 2015. 
 


