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Resumo: as características socioeconômicas e demográficas dos indivíduos possuem 

influências sobre as discrepâncias salariais provenientes do trabalho. Diante disso, este artigo 

tem como objetivo investigar os diferenciais de rendimentos entre os migrantes 

intermunicipais, dividindo-os em dois grupos específicos, a saber: não brancos e brancos, 

tendo como base os microdados dos Censos Demográficos dos anos 2000 e de 2010. 

Inicialmente, revisa-se a literatura empírica acerca dos diferenciais de rendimentos do 

trabalho; e, em seguida, recorre-se a uma equação Minceriana de rendimentos, estimada por 

Mínimos Quadrados Ordinários com o propósito de analisar as desigualdades salariais entre 

os migrantes. Os resultados evidenciaram que os migrantes brancos auferiram rendimentos 

significativamente superiores em relação aos não brancos, e que as características dos 

ocupados influenciaram de forma distinta entre os grupos. Contudo, constatou-se que essas 

desigualdades se reduziram ao longo do tempo.  
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Abstract: the socioeconomic and demographic characteristics of individuals have an 

influence on wage discrepancies arising from work. In view of this, this article aims to 

investigate the income differentials between intercity migrants, dividing them into two 

specific groups, namely: non-white and white, based on the microdata from the Demographic 

Censuses of the 2000s and 2010. Initially, the empirical literature is reviewed on the 

differentials of income from work; and then, a Mincerian income equation, estimated by 

Ordinary Least Squares, is used to analyze the inequalities in wages among migrants. The 

results showed that white migrants earned significantly higher incomes compared to non-

whites, and that the characteristics of the employed persons influenced differently between 

groups. However, it was found that these inequalities have been reduced over time. 
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1. Considerações iniciais 

 
1 Artigo Publicado no XVIII Encontro Nacional da Associação Brasileira de Estudos Regionais e Urbanos – 

XVIII ENABER, realizado em Salvador – Bahia, no período de 7 a 9 de outubro de 2020. 

mailto:joiceeconomia@outlook.com
mailto:abeleconomia@hotmail.com


As discussões teóricas acerca das discrepâncias salariais no mercado de trabalho são 

tratadas tanto na literatura nacional quanto na literatura internacional (LEE, 1980; BORJAS, 

1987; CAVALIERI; FERNANDES, 1998; SOARES, 2000; CAMPANTE; CRESPO; LEITE, 

2004; MATOS; MACHADO, 2006; BATISTA; CACCIAMALI, 2009; ALMEIDA; 

ALMEIDA, 2014; AUGUSTO; ROSELINO; FERRO, 2015). Há um consenso de que os 

atributos socioeconômicos e demográficos possuem influências sobre as disparidades 

salariais, variando em intensidade, dependendo do país ou região em análise. As 

características pessoais (sobretudo a raça/cor e o sexo) e regionais dos indivíduos também se 

constituem como elementos determinantes das disparidades salariais (MATOS; MACHADO, 

2006; BATISTA; CACCIAMALI, 2009; FREGÚGLIA; PROCÓPIO, 2013).  

Mediante essas desigualdades salariais e tendo em vista que as regiões, estados ou 

municípios que expulsam os indivíduos normalmente encontram-se em condições econômicas 

instáveis, o que resulta na baixa capacidade de absorção e/ou inserção da mão de obra, as 

pessoas são motivadas a saírem de seu local de origem em busca de uma melhor inserção e 

condição socioeconômica no local de destino (SOARES, 2000; MATOS; MACHADO, 2006; 

FREGUGLIA, 2007; FREGUGLIA; PROCÓPIO, 2013; MACIEL; CUNHA, 2013; SILVA 

FILHO, 2017).  

Desse modo, as questões econômicas constituem-se como um dos principais motivos 

da mobilidade populacional, principalmente em países que apresentam uma elevada 

heterogeneidade econômica. Por essa razão, a dinâmica econômica passa a influenciar 

diretamente os fluxos migratórios quando a região apresenta baixo crescimento econômico 

(LIMA; VALE, 2001; FREGUGLIA, 2007; QUEIROZ; SANTOS, 2011; CAMBOTA; 

PONTES, 2012; SILVA FILHO, 2017).  

 Diante desse contexto, este artigo objetiva-se analisar os diferenciais de rendimentos 

do trabalho entre os migrantes não brancos e brancos ocupados no mercado de trabalho 

brasileiro, no período intercensitário de 2000 a 2010, considerando-se os fatores 

socioeconômicos e demográficos.  

Para atingir ao objetivo proposto, o artigo será composto por cinco seções: além destas 

considerações iniciais, tem-se uma seção sobre os procedimentos metodológicos adotados; 

logo após, apresenta-se uma revisão da literatura empírica sobre os diferenciais de 

rendimentos do trabalho no Brasil; em seguida, discutem-se as estimativas acerca das 

discrepâncias salarias dos migrantes; por fim, tecem-se as considerações finais.  

 

2. Procedimentos metodológicos  

 

2.1 - Recorte temporal e espacial  

 

Para a abordagem dada por este artigo, serão utilizados os dados dos Censos 

Demográficos do Brasil dos anos 2000 e 2010, considerando-se a categoria de migrante de 

data fixa. Portanto, refere-se aos migrantes que responderam residir em 31/07/1995 e 

01/08/2005 em municípios diferentes daqueles que moravam no ano 2000 e em 2010, 

respectivamente. A migração de data fixa, segundo a literatura internacional (CHISWICK, 

1979) e comprovada pela literatura nacional (SILVA; SILVA FILHO; CAVALCANTI, 

2016), permite observar o efeito da seletividade do migrante no local de destino. Ou seja, 

analisar o migrante antes que adquira as características dos nativos, a partir da convivência 

com estes por muitos anos. Desta forma, é possível captar o efeito da discriminação no 

mercado de trabalho, bem como os efeitos dos atributos não produtivos que diferenciam os 

migrantes dos nativos.  

Neste estudo, a amostra selecionada é composta apenas pela população brasileira que 

respondeu a todas as perguntas dos Censos Demográficos do ano 2000 e de 2010; que 



declarou estar ocupada (trabalhando), com rendimento positivo e inferior a R$ 300.000,00 

dado que, por se referir a Outliers, podem aumentar a média de um determinado grupo, 

ocasionando em resultados incoerentes e inconsistentes; e, selecionado os indivíduos com 

idade entre 18 e 60 anos. O objetivo do recorte etário visa abranger apenas os indivíduos com 

maioridade legal para serem inseridos no mercado de trabalho via carteira de trabalho 

assinada, assim como, eliminar da amostra as pessoas que possuem, em sua maioria, idade 

legal para se aposentar, segundo a legislação em vigor a época de aplicação dos questionários. 

Ou seja, o objetivo é retirar da amostra os indivíduos que não podem, por decisão própria, e 

por questões econômicas, estarem inseridas na população economicamente ativa no mercado 

de trabalho brasileiro. 

Além desse recorte, com base na raça/cor, foram selecionadas na amostra somente as 

pessoas que declararam ser brancas e não brancas. As pessoas não brancas consideradas nesse 

estudo, são aquelas que afirmaram ser pretas e pardas, seguindo uma convenção já usualmente 

utilizada na literatura econômica brasileira (CAVALIERI; FERNANDES, 1998; RIBEIRO, 

2006; ALMEIDA; ALMEIDA, 2014; GAMA; HERMETO, 2017). Foram eliminadas da 

amostra as pessoas amarelas e indígenas, tendo em vista a baixa representatividade amostral e 

a cerne central desta análise ter foco comparativo entre pessoas brancas e não brancas. 

 

2.2 - Método dos mínimos quadrados ordinários 

 

Para a realização deste trabalho, foi selecionada uma amostra abrangendo 204.803 

migrantes no ano 2000 e 87.164 no ano de 2010; e utilizou-se o método dos Mínimos 

Quadrados Ordinários que foi desenvolvido com base na equação minceriana de rendimentos 

proposta por Mincer (1974). Essa equação possibilita de forma simplificada estimar o salário 

da força de trabalho ocupada (variável dependente) em função de fatores explicativos como a 

escolaridade, experiência, idade, sexo, entre outras características individuais.   

A equação pode ser descrita da seguinte forma:  

 

𝑙𝑛𝑤 = 𝛽0 + 𝛽1𝑋1 + 𝛽2𝑋2 + ⋯ + 𝛽𝑛𝑋𝑛 +  𝜀                                                                                    (1)  
 

Em que, 𝑙𝑛𝑤 representa o logaritmo natural da força de trabalho ocupada; os 𝛽 são os 

parâmetros do modelo; os 𝑋 refere-se aos conjuntos das características socioeconômicas e 

demográficas observáveis que influenciam os rendimentos auferidos pelos indivíduos 

ocupados;  𝜀 é o termo do erro estocástico.  

Dessa forma, tendo como base o modelo descrito por Mincer (1974), utiliza-se o 

método dos Mínimos Quadrados Ordinários para estimar o logaritmo do rendimento do 

trabalho do migrante (branco e não branco) como variável dependente; e, usando como 

variáveis explicativas as características observáveis dos indivíduos, tais como a raça/cor, 

sexo, idade e escolaridade.  

Estima-se o modelo empírico da seguinte forma:  

 

𝑙𝑛𝑤 =  𝛽0 + 𝛽1 𝑅𝑎ç𝑎𝑐𝑜𝑟 +  𝛽2 𝑆𝑒𝑥𝑜 +  𝛽3 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒 + 𝛽4 𝐼𝑑𝑎𝑑𝑒2 +  𝛽5 𝑈𝑟𝑏𝑎𝑛𝑜 

                           + 𝛽6 𝐶ℎ𝑒𝑓𝑒𝑑𝑜𝑚 +  𝛽7 𝐸𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜𝑐𝑖𝑣𝑖𝑙 +  𝛽8 𝐹𝑢𝑛𝑑𝑐𝑜𝑚𝑝𝑚𝑒𝑑𝑖𝑛𝑐
+  𝛽9 𝑀𝑒𝑑𝑐𝑜𝑚𝑝𝑠𝑢𝑝𝑖𝑛𝑐 +  𝛽10 𝑆𝑢𝑝𝑐𝑜𝑚𝑝 + 𝛽11 𝑃𝑟𝑒𝑣𝑖𝑑ê𝑛𝑐𝑖𝑎   

                           + 𝛽12 𝐼𝐶𝑆 +  𝛽13 𝑁𝑂 +  𝛽14 𝑆𝐸 + 𝛽15 𝑆𝑈 +  𝛽16 𝐶𝑂 +  𝜀                                 (2) 

 

Onde, 𝑙𝑛𝑤 representa o logaritmo natural do rendimento do trabalho dos migrantes; 𝛽0 

é o termo de intercepto da regressão. Ademais, foram utilizadas as seguintes variáveis 

Dummy: raça/cor (não branco = 1), sexo (masculino = 1), idade (em anos), idade² (proxy de 

experiência), se reside em área urbana (urbano = 1), chefe de domicílio (chefedom = 1), 



estado civil (casado = 1). Com relação à escolaridade, a categoria de referência (omitida) 

foram os migrantes sem instrução ou com ensino fundamental incompleto (seminstfundinc), 

as demais categorias são: fundamental completo e médio incompleto (fundcompmedinc); 

médio completo e superior incompleto (medcompsupinc); e superior completo (supcomp). 

Trabalhadores contribuintes de previdência social (previdência = 1); trabalhadores ocupados 

na indústria, comércio ou serviços (ICS = 1). Em relação à região, a categoria de referência 

foi a região Nordeste (NE), as outras são: Norte (NO), Sudeste (SE), Sul (SU) e Centro-Oeste 

(CO), e por fim, 𝜀 representa os erros residuais do modelo. 

 

3. Diferenciais de rendimentos do trabalho no Brasil: uma revisão da literatura empírica 

 

A sociedade brasileira é historicamente caracterizada por uma hierarquização social, 

de modo que a maioria das pessoas não brancas está aglomerada na base da pirâmide social. 

Uma das principais características que marca esse caráter estrutural é a discriminação que 

ocorre no mercado de trabalho. Ela se constitui em uma das dimensões de exclusão social do 

próprio modelo de desenvolvimento capitalista (AUGUSTO; ROSELINO; FERRO, 2015).  

 Nos estudos recentes acerca dos diferenciais de rendimentos, uma das principais 

questões que vem chamando a atenção dos pesquisadores, refere-se ao contexto em que as 

pessoas que são igualmente produtivas são diferentemente avaliadas a partir dos atributos não 

produtivos, como a raça/cor e o sexo. Dessa forma, é importante destacar alguns estudos que 

identificam a existência dessa tendência de convergência entre os rendimentos salariais no 

Brasil.  

Soares (2000) analisou o perfil da discriminação no mercado de trabalho entre brancos 

e negros no Brasil, com base nos microdados da Pesquisa Nacional por Amostra de 

Domicílios - PNAD de 1987 e 1988, a partir do uso da decomposição de Oaxaca e Blinder 

(1973). Os resultados demonstraram que entre esse período, os rendimentos auferidos pelos 

homens negros e pelas mulheres negras eram consideravelmente inferiores, comparativamente 

aos dos homens brancos. Contudo, a situação das mulheres negras se apresentou de forma 

mais elevada, pois segundo o autor supracitado, elas sofrem dupla discriminação: por serem 

mulheres e por serem negras. Constatou-se que no ano de 1987, os rendimentos das mulheres 

negras correspondiam a cerca de 33% dos salários dos homens brancos, aumentando para 

40% em 1988. Com relação aos homens negros, os salários representavam cerca de 5% a 20% 

dos rendimentos auferidos pelos homens brancos. Para Soares (2000), esse diferencial entre 

os homens negros e brancos foi explicado pela defasagem em termos de qualificação, tendo 

em vista que os indivíduos brancos possuíam maior nível de escolaridade.  

A discriminação no mercado de trabalho brasileiro é confirmada por Cavalieri e 

Fernandes (1998) nas regiões metropolitanas brasileiras. Estes autores utilizaram os 

microdados da PNAD de 1989 e a equação de salários ou equação minceriana que permite 

estimar os retornos à experiência, educação, sexo, entre outras variáveis. Verificaram que em 

média, os rendimentos dos homens são superiores aos das mulheres, assim como os salários 

das pessoas não brancas são inferiores aos dos indivíduos brancos. Esse resultado foi 

constatado tanto para as regiões metropolitanas, quanto para as regiões analisadas 

separadamente. Dessa forma, com relação ao diferencial por sexo, constatou-se que 

analisando o conjunto das regiões metropolitanas, os homens auferiam, em média, um salário 

de 58,38% a mais do que as mulheres que possuíam o mesmo grau de escolaridade, raça/cor, 

idade e região de residência. Com relação às pessoas brancas, ganhavam em média, 143,72% 

a mais que os indivíduos pretos e 102,70% a mais que os pardos. No que se refere à 

discriminação por raça/cor, o diferencial mais significativo foi entre os indivíduos brancos e 

pardos, verificado na região metropolitana de Salvador (cerca de 51,13%), e o menor para o 

Estado de São Paulo (9,97%). 



Nos estudos de Campante, Crespo e Leite (2004) também foi constatada a existência 

de discriminação no mercado de trabalho brasileiro. Os autores investigaram os diferenciais 

de rendimentos entre raças no mercado de trabalho urbano, considerando apenas os 

trabalhadores com carteira assinada, sem carteira e funcionários públicos, utilizando os 

microdados da PNAD de 1996, a partir do uso da decomposição de Oaxaca e Blinder (1973). 

Os resultados mostraram que os brancos ganhavam cerca de 70% a mais que os negros. 

Estabeleceram, também, um comparativo da discriminação entre as regiões Sudeste e 

Nordeste. A discriminação se apresentou de forma mais elevada no Sudeste, variando de 11% 

a 26%, e menos acentuada no Nordeste, variando de 4% a 11%. Analisando o Brasil em toda 

a sua extensão territorial, o componente de discriminação da diferença salarial foi de 25% no 

ano de 1996.  

 Salvato et al. (2008) realizaram uma análise sobre a discriminação de raça/cor e sexo 

no mercado de trabalho em Minas Gerais e na Bahia, a partir dos microdados da PNAD de 

2005. Para analisar o efeito de discriminação, utilizaram a decomposição de Oaxaca e Blinder 

(1973). Os resultados mostraram que 31% da diferença entre os rendimentos dos homens 

brancos e negros na Bahia; e, 27% em Minas Gerais, eram explicados pelo fator de 

discriminação. Por outro lado, a discriminação com relação às mulheres negras comparada 

aos homens brancos se apresentou de forma mais elevada, 67% na Bahia e 66% em Minas 

Gerais, ratificando os resultados de Soares (2000) no qual foi constatado que a discriminação 

se torna ainda maior se o indivíduo for uma mulher negra. 

 Almeida e Almeida (2014) estudaram os diferenciais salariais e a discriminação por 

sexo e raça/cor no mercado de trabalho no estado do Rio Grande do Norte, a partir dos 

microdados da PNAD de 2012 e da decomposição de Oaxaca e Blinder (1973). Os resultados 

obtidos, demonstraram que cerca de 139% do diferencial salarial médio entre os homens e as 

mulheres não é explicado pelos atributos produtivos, mas pelo efeito de discriminação. E, 

quanto à decomposição do rendimento relacionada à raça/cor, constatou que 81% do hiato 

salarial entre os brancos e não brancos foi determinada pelo componente de discriminação.  

 Desse modo, os estudos empíricos evidenciam que há diferenciais de rendimentos no 

mercado de trabalho brasileiro e que os atributos pessoais, sobretudo, o sexo, a escolaridade e 

a raça/cor, influenciam diretamente nas discrepâncias salariais provenientes do trabalho.  

 

3.1. Diferenciais de rendimentos do trabalho entre migrantes e não migrantes no Brasil 

 

Santos Júnior, Menezes-Filho e Ferreira (2005) investigaram os fluxos migratórios, a 

seletividade e as diferenças regionais de renda no Brasil, a partir dos microdados da PNAD de 

1999 e das análises bivariadas, trivariadas e regressões mincerianas de salários com Dummy 

de migração. Os resultados encontrados, considerando a análise bivariada, revelaram que 

considerando o Brasil como um todo, os migrantes ganhavam, com um nível de 5% mais do 

que os não migrantes. Enquanto o migrante auferia R$ 18,62 por hora, como salário de todos 

os trabalhos corridos pelo Índice de Custo de Vida (ICV), os não migrantes recebiam apenas 

R$ 15,18 por hora. Nas análises trivariadas, ao compararem a renda média dos migrantes e 

não migrantes, verificaram que o salário/hora de um indivíduo que havia migrado a menos de 

9 anos era de R$ 19,61 e a do não migrante R$ 15,18 sendo essa diferença significativa a 1%. 

Por outro lado, ao compararem a renda média dos não migrantes (R$ 15,18) com os 

indivíduos que haviam migrado a mais de 9 anos (R$ 18,28), constataram que os migrantes 

continuaram auferindo maiores rendimentos, comparativamente aos não migrantes, 

independentemente do tempo de migração. Nas análises de regressões, também foi constatado 

que os migrantes auferiam maiores rendimentos que os não migrantes.   

Ratificando estes resultados, Maciel e Oliveira (2011) investigaram sobre a migração e 

seletividade no mercado de trabalho brasileiro, a partir do modelo de Heckman (1979) em 



dois estágios e dos microdados da PNAD de 2008. Além disso, estimaram o retorno à 

migração, com base no método de MQO e pelas Regressões Quantílicas. Os resultados 

encontrados com base no primeiro método constataram que os migrantes auferiam, em média, 

6,4% a mais do que os não migrantes. Por outro lado, ao analisarem pelo segundo método, os 

diferenciais de rendimentos entre os migrantes e não migrantes aumentavam conforme a 

distribuição salarial. O diferencial entre eles era de 5,4% no 25° percentil; 10,1% na mediana 

e 18,3% no 75° percentil, em favor dos migrantes. Para os autores, essas disparidades salariais 

estavam associadas ao retorno do investimento da migração, corroborando com a teoria do 

capital humano.   

Por sua vez, Maciel e Cunha (2013) verificaram os diferenciais de rendimentos entre 

migrantes e não migrantes no Brasil, estimando uma regressão minceriana para o logaritmo da 

renda, com base nos dados da PNAD de 2009. Constataram que a renda dos migrantes era 

superior ao dos não migrantes, sobretudo, para aqueles que migraram a menos de 10 anos. 

Averiguaram que após a chegada do migrante no local de destino, seu salário era, em média, 

17% maior do que os rendimentos auferidos pelos não migrantes. Porém, esse diferencial 

tendia a reduzir ao longo do tempo, em média de 1,2%, sem, contudo, ser eliminada. Para os 

autores esse resultado também estava associado ao maior investimento em capital humano, 

onde os migrantes procuram se qualificar para o mercado de trabalho.  

Rodrigues et al. (2015) analisaram a diferença salarial segundo a condição de 

migração e sexo no Estado da Bahia, com base nos microdados da PNAD de 2013, estimando 

equações de salários com a correção do viés de seleção de Heckman (1979) e da 

decomposição de salários de Oaxaca e Blinder (1973). Os resultados revelaram que os 

trabalhadores migrantes na Bahia, recebiam rendimentos superiores aos não migrantes, 

independentemente do sexo. Constataram que os homens migrantes recebiam um salário/hora 

de R$ 22,92 comparativamente ao homem não migrante que auferia R$ 15,66. Em relação às 

mulheres migrantes, o salário/hora era de R$ 12,97 e o das não migrantes de R$ 11,03. Assim, 

o diferencial salarial de migração era de R$ 7,26 entres os homens e de R$ 1,94 entre as 

mulheres.  

Em contrapartida, Machado, Pero e Nascimento (2018), averiguaram os diferenciais 

de rendimentos entre migrantes e não migrantes no mercado de trabalho formal no Estado do 

Rio de Janeiro no período de 10 anos (2000-2009), tendo como referência o ano de 2009, e 

utilizando-se o método de MQO e o Painel de Efeito Fixo, com base nos dados do Relatório 

Anual de Informações Sociais - Migração (RAIS-MIGRA) desses respectivos anos. Os 

resultados demonstraram que os trabalhadores migrantes do Estado do Rio de Janeiro 

auferiam, em média, 6,1% a menos que os não migrantes. Já para os migrantes da cidade do 

Rio de Janeiro, ganhavam, em média, 8,4% a menos que os não migrantes.   

Dessa maneira, os estudos empíricos demonstram que os rendimentos do trabalho no 

Brasil são diferentes entre migrantes e não migrantes, sendo que na maioria das vezes, os 

migrantes são positivamente selecionados, auferindo maiores rendimentos, comparativamente 

aos não migrantes. 

 

4. Migração e rendimentos do trabalho: uma abordagem nos censos demográficos de 

2000 e de 2010 

 

 Na literatura econômica existem diversos estudos (SOARES, 2000; SANTOS 

JÚNIOR; MENEZES-FILHO; FERREIRA, 2005; MATOS; MACHADO, 2006; 

FREGUGLIA, 2007; FREGUGLIA; PROCÓPIO, 2013) que demonstram que as 

características pessoais, como sexo, escolaridade e raça/cor, influenciam diretamente nos 

diferenciais de rendimentos, na condição de ocupação e permanência nos postos de trabalho 

quando o indivíduo se desloca de sua região de origem para a região de destino. Diante disso, 



esta seção procura examinar os diferenciais de rendimentos entre os migrantes não brancos e 

os migrantes brancos ocupados no mercado de trabalho brasileiro, no ano 2000 e em 2010.  

 A partir dos resultados plotados na tabela 11, registra-se uma maior participação dos 

homens (migrantes brancos e não brancos) ocupados no mercado de trabalho brasileiro, com 

idade entre 18 e 60 anos, comparativamente às mulheres migrantes ocupadas, em ambos os 

anos. Contudo, ao comparar o último com o primeiro ano, verifica-se que houve uma redução 

da participação relativa dos homens migrantes, em detrimento do aumento da participação das 

mulheres migrantes. Esse registro corrobora com aquele encontrado por Silva Filho, Santos e 

Siqueira (2018), onde verificaram uma maior participação dos homens migrantes e não 

migrantes ocupados no estado do Ceará, nos anos 2000 e em 2010, mas com crescimento da 

participação das mulheres migrantes entre os dois Censos analisados. Ademais, a participação 

dos migrantes brancos casados era relativamente maior, comparativamente aos migrantes não 

brancos casados. Porém, a participação de ambos os grupos se reduz, embora levemente, 

quando se compara o ano de 2010 ao ano 2000. 

No que se refere à escolaridade da força de trabalho, constata-se uma melhoria na 

participação, tanto dos migrantes não brancos quanto dos migrantes brancos. Chama atenção a 

redução da participação dos indivíduos sem instrução ou com ensino fundamental incompleto, 

visto que no ano 2000, os migrantes não brancos eram 74% nessa faixa educacional, 

reduzindo-se para 52% no ano de 2010, apesar de ser ainda bastante elevada. Já os migrantes 

brancos saíram de 53% para 35% no primeiro e no último ano, respectivamente. Além disso, 

eleva-se a participação de ambos os grupos nas outras faixas de escolaridade. Destaque-se, a 

elevação da participação relativa dos migrantes brancos com ensino superior que saíram de 

4% no ano 2000, para 16% no ano de 2010, enquanto os migrantes não brancos, saíram de 

aproximadamente 1% para 5%, respectivamente.  

Diante disso, verifica-se que apesar de ambos os grupos melhorem seu nível de 

escolaridade, os migrantes brancos eram, relativamente mais escolarizados que os migrantes 

não brancos. Esses resultados convergem aos encontrados por Almeida, Almeida e Besarria 

(2014), que ao analisarem os diferenciais de rendimentos por sexo e raça no mercado de 

trabalho formal e informal no estado da Bahia, a partir dos dados da PNAD de 2012, 

verificaram que os homens e as mulheres brancas possuíam, em média, maiores níveis de 

escolaridade em relação aos não brancos.   

 

Tabela 01 - Valores médios das variáveis socioeconômicas e demográficas para 

migrantes não brancos e migrantes brancos no Brasil - 2000/2010 

Variáveis 

2000 2010 

Migrante  

Não Branco 

Migrante 

Branco 

Migrante  

Não Branco 

Migrante 

Branco 

Sexo (masculino) 67,75 64,51 61,60 58,32 

Idade 32,60 33,74 34,13 35,42 

Idade2 1172,60 1246,98 1282,19 1374,60 

Estado civil (casado) 37,13 47,96 32,77 42,08 

Chefe de domicílio 53,91 54,39 51,89 51,84 

Seminstfundinc 73,54 53,15 52,41 34,84 

Fundcompmedinc 13,33 17,28 19,32 18,28 

Medcompsupinc 11,16 24,82 22,92 30,47 

Supcomp 0,72 3,93 5,18 16,23 

Pobre no domicílio 28,34 13,78 91,31 44,08 

Pobre no trabalho 8,81 4,42 62,04 32,48 



Previdência 8,56 19,78 13,88 26,52 

ICS 38,64 49,88 31,47 39,96 

Norte 14,76 6,17 15,52 6,61 

Nordeste 36,49 17,57 33,37 17,28 

Sudeste 26,62 34,07 28,58 37,21 

Sul 7,12 29,33 7,67 27,04 

Centro-Oeste 15,01 12,85 14,86 11,86 

Renda per capita 447,62 974,02 736,41 1361,79 

Renda do trabalho 719,81 1534,24 893,77 1625,20 

Fonte: elaboração dos autores a partir de dados dos Censos Demográficos de 2000/2010. 

 

No que diz respeito aos pobres no domicílio e no trabalho, analisa-se que a 

participação dos migrantes não brancos era acentuadamente elevada em relação à participação 

dos migrantes brancos, em ambos os anos. Registra-se que no ano 2000, 28% dos migrantes 

não brancos eram pobres no domicílio e 9% pobres no trabalho, aumentando 

significativamente para 91% e 62%, respectivamente, no ano de 2010. Em relação aos 

migrantes brancos, no ano 2000, 14% eram pobres no domicílio e 4% pobres no trabalho, 

elevando-se para 44% e 32%, respectivamente, no ano de 2010.  

Outrossim, a renda média do migrante não branco era de R$ 719,81 no ano 2000, 

elevando-se para R$ 893,77 em 2010. Já os migrantes brancos auferiam R$ 1.534,24 no 

primeiro ano, aumentando para R$ 1.625,20 no segundo ano. Assim, ao comparar os 

rendimentos entre eles, constata-se que os migrantes brancos auferiam R$ 814,43 a mais do 

que os migrantes não brancos no ano 2000, reduzindo o gap para R$ 731,43 no ano de 2010. 

Contudo, apesar da discrepância entre os rendimentos auferidos pelos migrantes não brancos 

e brancos terem diminuído, pode-se confirmar maior renda média do trabalho para os 

migrantes brancos.  

É importante destacar que os migrantes brancos são mais escolarizados e maioria com 

vínculos formais. Portanto, os diferenciais de salários podem estar atribuídos a essas 

características produtivas observáveis dos migrantes brancos, comparativamente aos 

migrantes não brancos. Todavia, também é relevante salientar que não são apenas as 

características socioeconômicas e demográficas que possibilitam melhores rendimentos aos 

migrantes, mas também atributos não observáveis que afetam diretamente as discrepâncias 

salariais, conforme sugerem os estudos de Santos Júnior (2002), Santos Júnior, Menezes-

Filho e Ferreira (2005), Freguglia, (2007), Gama e Machado (2014).  

Na tabela 02, os diferenciais de rendimentos entre os migrantes são analisados a partir 

do Método dos Mínimos Quadrados Ordinários. Verifica-se que no ano 2000, um migrante 

não branco ganhava 18% a menos, comparativamente a um migrante branco. No ano de 2010, 

o gap se reduz, mas o migrante não branco ainda auferia 14% a menos em relação a um 

migrante branco. Dessa forma, constata-se uma diferença entre o salário médio dos migrantes 

não brancos e brancos no Brasil, em ambos os anos, sendo maior para estes do que para 

aqueles. Além disso, observa-se que um migrante do sexo masculino auferia rendimentos 

superior a um migrante do sexo feminino e essas diferenças se elevam quando se compara o 

primeiro ao último ano em análise.  

Essas análises corroboram com aquelas encontradas por Cavalieri e Fernandes (1998), 

ao analisarem a migração nas regiões metropolitanas brasileiras com base nos microdados da 

PNAD de 1989 e utilizando-se o método de MQO, constataram que os homens migrantes 

auferiam maiores rendimentos em relação às mulheres migrantes, assim como, os indivíduos 

brancos ganhavam, em média, rendimentos superiores aos não brancos.  

 



Tabela 02 - Diferenciais de rendimentos do trabalho segundo as características 

socioeconômicas e demográficas dos migrantes: Estimações por MQO - 2000/2010 

Coeficientes 
2000 2010 

Estimativa Estimativa 

(Intercepto) 
4,109*** 4,189*** 

(0,021) (0,031) 

Raça/cor (não branco) 
-0,178*** -0,135*** 

(0,004) (0,006) 

Sexo (masculino) 
0,394*** 0,483*** 

(0,004) (0,006) 

Idade 
0,050*** 0,056*** 

(0,001) (0,002) 

Idade2 
-0,001*** -0,001*** 

(0,000) (0,000) 

Urbano 
0,290*** 0,259*** 

(0,005) (0,007) 

Chefe de domicílio  
0,227*** 0,109*** 

(0,004) (0,006) 

Estado civil (casado) 
0,103*** 0,086*** 

(0,004) (0,006) 

Fundcompmedinc 
0,301*** 0,224*** 

(0,005) (0,007) 

Medcompsupinc 
0,739*** 0,455*** 

(0,005) (0,007) 

Supcomp 
3,581*** 2,244*** 

(0,012) (0,010) 

Previdência 
0,814*** 0,535*** 

(0,006) (0,007) 

ICS 
0,254*** 0,206*** 

(0,004) (0,006) 

Norte 
0,372*** 0,340*** 

(0,007) (0,010) 

Sudeste 
0,387*** 0,369*** 

(0,005) (0,007) 

Sul 
0,301*** 0,342*** 

(0,006) (0,009) 

Centro-Oeste 
0,440*** 0,467*** 

(0,006) (0,009) 
Significância: *** significante a 1%; ** significante a 5%; * significante a 10%. 

Nota 1: Para o cálculo dos valores referentes as variáveis: Supcomp e Previdência, foi utilizada a função do 

exponencial natural, conforme sugere a literatura.    

Fonte: elaboração dos autores a partir de dados dos Censos Demográficos de 2000/2010. 
 



Um migrante chefe de domicílio, no ano 2000, recebia 23% a mais, em detrimento 

daquele que ocupava qualquer outra posição no domicílio, reduzindo esse diferencial para 

11% no ano de 2010. Ademais, observa-se que a escolaridade corroborava de maneira elevada 

sobre os diferenciais de rendimentos entre os migrantes. Destaca-se o fato de que, no ano 

2000, um migrante com ensino superior auferia 358% a mais, em relação a um migrante sem 

instrução ou com ensino fundamental incompleto (categoria de referência). No ano de 2010, 

registra-se uma redução desse diferencial, passando a auferir 224% a mais, comparativamente 

aquele na categoria de referência, o que contribui com o trabalho realizado por Machado, Pero 

e Nascimento (2018). 

Os autores supracitados utilizaram os dados da RAIS, o método de MQO e o efeito 

fixo, para examinarem os diferenciais de rendimentos entre migrantes e não migrantes no 

Estado do Rio de Janeiro nos anos 2000 a 2009. Verificaram que os indivíduos ocupados que 

possuíam o ensino superior completo, auferiam um salário-hora superior aqueles sem 

instrução ou com ensino fundamental incompleto e demais faixas de escolaridades. Desse 

modo, pode-se afirmar que a escolaridade é um forte condicionante dos diferenciais de 

rendimentos. Ou seja, o mercado responde positivamente ao investimento em educação 

formal no Brasil.  

 Verifica-se também que ser contribuinte de previdência social impactava 

positivamente sobre os diferenciais de rendimentos. No primeiro ano, um migrante 

contribuinte de previdência social recebia 81% a mais, comparativamente a um migrante que 

não era assegurado por previdência social. No último ano, passou a receber 54% a mais em 

relação ao seu comparativo. Além disso, os migrantes ocupados na ICS e aqueles residentes 

nas regiões Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste auferiam rendimentos relativamente 

superiores, em detrimento aos migrantes que estavam trabalhando em outros setores de 

atividade e aqueles que residiam na região Nordeste (categoria de referência), nos anos 2000 e 

em 2010.   

 

 

5. Considerações finais 

 

Este trabalho teve como objetivo investigar os diferenciais de rendimentos entre os 

migrantes não brancos e brancos no mercado de trabalho brasileiro, a partir das características 

socioeconômicas e demográficas dos ocupados. Para isso, recorreu-se aos microdados dos 

Censos Demográficos dos anos 2000 e de 2010 e o Método dos Mínimos Quadrados 

Ordinários, considerando-se a migração intermunicipal e na categoria de data fixa.  

Os resultados mais relevantes demonstraram maior participação dos homens migrantes 

(brancos e não brancos) ocupados no mercado de trabalho brasileiro, comparativamente às 

mulheres migrantes, no ano 2000 e em 2010. Além disso, registrou-se uma maior inserção dos 

migrantes brancos casados, em detrimento aos não brancos, em ambos os anos.  

Ademais, houve um aumento significativo no nível de escolaridade, tanto dos 

migrantes brancos quanto dos não brancos, quando comparado o ano 2000 ao ano de 2010. 

Contudo, verificou-se que os brancos eram mais escolarizados, destacando-se, sobretudo, a 

redução dos que declararam não possuir instrução ou tinham apenas o fundamental 

incompleto; e o aumento daqueles com ensino superior completo. Outrossim, os migrantes 

não brancos eram mais pobres no domicílio e no trabalho, comparativamente aos migrantes 

brancos. Estes, por sua vez, possuíam uma renda média do trabalho superior aos não brancos.  

No que concerne aos diferenciais de rendimentos do trabalho analisados a partir do 

método de MQO, constatou-se uma elevada disparidade do salário médio entre os migrantes 

brancos e não brancos, sendo estes em favor dos brancos. Cabe aqui destacar que a 



escolaridade se apresentou como um forte condicionante aos maiores rendimentos, ou seja, 

quanto maior o nível de instrução do migrante, maior era o rendimento do trabalho.  

Além disto, os mais escolarizados, aqueles que contribuíam com a previdência social, 

os ocupados em algum setor da indústria, comércio ou serviço e aqueles que residiam nas 

regiões Norte, Sudeste, Sul e Centro-Oeste, auferiam maiores rendimentos, comparativamente 

aos que não possuíam instrução ou tinham apenas o ensino fundamental incompleto, aqueles 

que não contribuíam com a previdência social, os que estavam ocupados fora da ICS e os que 

moravam em algum município do Nordeste.  

Desse modo, os resultados encontrados nesse trabalho, evidenciaram que os migrantes 

brancos auferiram rendimentos superiores em relação aos não brancos no mercado de trabalho 

brasileiro no ano 2000 e em 2010, e que as características socioeconômicas e demográficas 

influenciaram de forma diferenciada nos retornos salariais da força de trabalho. Contudo, 

verificou-se que as discrepâncias salariais entre os migrantes se reduziram ao longo do tempo.  
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