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RESUMO 

 

Esta dissertação é composta por dois capítulos principais, os quais foram elaborados por meio 

de bancos de dados diferentes. O primeiro traz como o título, Diferencial de rendimentos: 

análise sobre o migrante de retorno nordestino por setor de trabalho. Analisou o efeito 

discriminação de rendimento do trabalho por sexo, raça e situação de domicílio entre os 

migrantes de retorno nordestino. Os dados utilizados foram extraídos do Censo Demográfico 

de 2010, disponibilizado pelo IBGE. Foram considerados na pesquisa quatro setores de 

atividades na região Nordeste: setor formal privado, informal privado, público e autônomo 

informal. Para realizar a análise do diferencial de rendimento, utilizou-se o método não 

paramétrico de Ñopo (2008). Esse modelo utiliza técnicas de pareamentos de semelhantes 

com a finalidade de explicar os diferenciais de rendimentos por grupo (sexo, raça) de pessoas. 

A diferença de renda é calculada em função do valor esperado dos rendimentos atribuídos às 

características observáveis das pessoas e de uma função de distribuição acumulada dessas 

características. Essa metodologia mostra-se como alternativa à decomposição de Oaxaca-

Blinder. Entre os principais resultados, o modelo de Ñopo captou discriminação de 

rendimento por sexo em relação às mulheres em todos os setores de trabalho. Na análise por 

raça e situação de domicílio, os dados demonstraram discriminação de rendimento para o não 

branco e o migrante que retornou para o meio rural da região Nordeste. Os efeitos da 

discriminação de rendimentos no setor de trabalho agregado para mulher, não branco e 

individuo rural foram, respectivamente (em termos de logaritmos da renda): -0,0834; -0,0408 

e -0,0909. Em relação aos setores desagregados, o setor público exprimiu os maiores 

diferencias de rendimento. O segundo capítulo tem definido como título Migração do 

trabalho: diferencial de rendimentos entre os trabalhadores cadastrados nos sindicatos rurais e 

urbanos brasileiros. Teve como objetivo analisar os diferenciais de rendimentos do 

trabalhador rural-urbano em relação ao trabalhador rural-rural e em relação ao trabalhador 

urbano-urbano no mercado de trabalho brasileiro. Recorreu-se a dois bancos de dados 

referentes às PNADs de 2005 e 2015. Aplicou-se como metodologia a abordagem de 

decomposição proposta por Firpo, Fortin e Lemieux (2007; 2009). Esse método adota 

estimações de regressões quantílicas incondicionais, baseadas nos conceitos de Função de 

Influência (FI) e Função de Influência Recentrada (FIR). Entre os principais resultados, foram 

evidenciados diferenciais de rendimentos em benefício do trabalhador urbano-urbano quando 

comparado ao trabalhador rural-urbano, e diferencias de rendimentos em benefício do 



 
 

 
 

trabalhador rural-urbano, quando esse foi comparado ao trabalhador rural-rural. A variável 

escolaridade se apresentou importante na explicação da disparidade de renda, exprimindo 

efeitos crescentes nos quantis elevados.  

 

Palavras-chave: Diferencial de renda. Migração. Rural-Urbano. Decomposição. 

 



 
 

 
 

ABSTRACT 

 

This dissertation is composed of two chapters, which were elaborated through different 

databases. The first one brings as the title, Income differential: analysis on the migrant of 

northeastern return by sector of work. It analyzed the effect of discrimination of labor income 

by sex, race and domicile situation among the return migrants from the Northeast. The data 

used were extracted from the Demographic Census of 2010, made available by IBGE. Four 

sectors of activity in the Northeast region were considered in the research: private, informal, 

private, public and autonomous informal sector. To perform the yield differential analysis, the 

non-parametric method of Ñopo (2008) was used. This model uses similar pairing techniques 

to explain income differentials by group (sex, race) of people. The income difference is 

calculated as a function of the expected value of the incomes attributed to the observable 

characteristics of the persons and of a cumulative distribution function of these characteristics. 

This methodology is shown as an alternative to Oaxaca-Blinder decomposition. Among the 

main results, the Ñopo model captured income discrimination by sex in relation to women in 

all sectors of work. In the analysis by race and domicile situation, the data showed income 

discrimination for the non-white and the migrant who returned to the rural environment of the 

Northeast region. The effects of income discrimination in the aggregate labor sector for 

women, non-white and rural individuals were, respectively: -0.0834; -0.0408 and -0.0909. In 

relation to the disaggregated sectors, the public sector expressed the greatest income 

differences. The second chapter has been defined as the title Labor migration: income 

differential among workers enrolled in rural and urban Brazilian unions. The purpose of this 

study was to analyze the income differentials of the rural-urban worker in relation to the rural-

rural worker and in relation to the urban-urban worker in the Brazilian labor market. We used 

two databases for the 2005 and 2015 PNADs. The decomposition approach proposed by 

Firpo, Fortin and Lemieux (2007; 2009) was applied as methodology. This method adopts 

estimates of unconditional quantile regressions, based on the concepts of Influence Function 

(FI) and Retrofit Influence Function (FIR). Among the main results, income differentials were 

shown to benefit the urban-urban worker when compared to the rural-urban worker, and 

income differences to the benefit of the rural-urban worker, when this was compared to the 

rural-rural worker. The educational variable was important in explaining the income disparity, 

expressing increasing effects in the high quantiles. 
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1 INTRODUÇÃO GERAL 

 

Os deslocamentos populacionais de modo geral podem ser atribuídos ao processo 

econômico e político que altera a estrutura do mercado de trabalho e a disponibilidade de 

emprego nas regiões. No Brasil, desde as últimas décadas do século XX, a mobilidade 

populacional expressou transformações significativas em seu comportamento. Desde1980, os 

fluxos migratórios iniciaram uma etapa de mudanças no sentido das correntes tradicionais e 

surgiram novos eixos de deslocamentos. 

Das principais mudanças migratórias ocorridas nas últimas décadas, destacam-se: 

a redução da atratividade populacional apontada pelo Estado de São Paulo; o aumento da 

retenção de pessoas na região Nordeste, ganhando destaque a migração de retorno; elevação 

da atratividade migratória nas cidades de médio porte e o aumento da importância dos 

deslocamentos pendulares, deixando de ser fenômeno basicamente metropolitano.  

Com efeito, sentiu-se a necessidade de explorar temas como a migração de retorno 

e a migração do trabalho rural-urbano no Brasil, enfatizando os deslocamentos de curta 

duração, os quais podem ser destacados na literatura nos trabalhos de Ântico (2005), Ojima, 

Silva e Pereira (2007); Ojima, Marandola Jr. (2012) e Ojima, Monteiro e Nascimento (2015). 

Desse modo, este ensaio é constituído por dois capítulos, ambos à procura traçar discussões 

teóricas e empíricas sobre o fenômeno migratório brasileiro.  

Assim, o primeiro capítulo teve como objetivo analisar a discriminação de 

rendimentos do trabalho, por sexo, raça e situação de domicílio entre os migrantes de retorno 

nordestino. Usou-se como base de informações os micro dados do Censo Demográfico de 

2010, disponibilizado pelo IBGE. Para atingir os resultados, foi aplicado o método de 

decomposição dos diferenciais de rendimentos, proposto por Ñopo (2008). Esta metodologia 

utiliza técnicas de pareamentos de semelhantes para explicar os diferenciais de rendimentos. 

Assim, o diferencial foi calculado em função do valor da renda esperada atribuída às 

características observáveis das pessoas e de uma função de distribuição acumulada dessas 

características. O modelo de Ñopo captou discriminação de rendimento, por sexo, em relação 

às mulheres em todos os setores de trabalho.  

O segundo capítulo teve como objetivo verificar o diferencial de rendimento no 

Brasil ao comparar a renda do trabalhador rural-urbano em relação à renda do trabalhador 

urbano-urbano e a renda do trabalhador rural-rural nos períodos de 2005 e 2015. 

http://lattes.cnpq.br/3111648323926056
http://lattes.cnpq.br/5970192329581492
http://lattes.cnpq.br/9604786836370366
http://lattes.cnpq.br/3111648323926056
http://lattes.cnpq.br/3111648323926056
http://lattes.cnpq.br/2657769842995047
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Na metodologia desse capítulo, aplicou-se a abordagem de decomposição, 

proposta por Firpo, Fortin e Lemieux (2007; 2009),a qual adota estimações de regressões 

quantílicas incondicionais, baseadas nos conceitos de Função de Influência (FI) e Função de 

Influência Recentrada (FIR). Foi estimada a decomposição dos diferenciais de rendimentos, 

enfatizando contribuição do Efeito Composição e do Efeito Estrutura Salariais nos quantis 10, 

25, 50, 75 e 90. 

Foram observados diferenciais de rendimento em todos os quantís em benefício 

do trabalhador urbano-urbano em relação ao trabalhador rural-urbano e em benefício desse 

quando comparado ao trabalhador rural-rural. 

Além dessa introdução geral, o trabalho está estruturado em dois capítulos. Cada 

um deles está subdividido em introdução, referencial teórico, metodologia, resultados e 

discursão e considerações finais. Por fim, são expressas as conclusões gerais da investigação. 
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2 DIFERENCIAL DE RENDIMENTOS: ANÁLISE DO MIGRANTE DE RETORNO 

NORDESTINO, POR SETOR DE TRABALHO 

 

2.1 Introdução 

 

Os movimentos migratórios no decurso do tempo e espaço geográfico apresentam 

consideráveis correlações com o nível de crescimento econômico e transformações sociais 

ocorridas entre as regiões. Aspectos culturais, religiosos, climáticos e políticos são fatores 

determinantes dos fluxos migratórios. As disparidades econômicas e sociais no Brasil, no 

entanto são as principais explicações para os movimentos populacionais. As regiões mais 

pobres tendem, historicamente, a enviar migrantes para as regiões mais desenvolvidas. No 

âmbito desse fenômeno, a região Nordeste do Brasil é conhecida como emissora de migrante, 

principalmente para a região Sudeste.   

Entre os vários tipos de movimentos migratórios, a migração de retorno é um 

fenômeno que ganhou destaque na literatura nas últimas décadas, o que aumentou o interesse 

de pesquisadores na tentativa de explicar esses deslocamentos. Analisaram esse tema, por 

exemplo: Cunha (2000); Justo (2006); Ramalho e Silveira Neto (2009); Justo et al. (2010); 

Lima, Simões e Oliveira (2012), Melo (2014); Lima e Justo (2014); Lima e Justo (2016); 

Cavalcante e Justo (2017).  

De 1980 em diante, a quantidade de pessoas retornando aos seus estados de 

origem, no Brasil, demonstrou tendência de crescimento, passando a representar importante 

componente na mobilidade da força de trabalho brasileira. Na perspectiva de Ramalho e 

Silveira Neto (2009), o retorno, pelo menos em parte, é reflexo das transformações sociais e 

econômicas ocorridas no País nos últimos anos. 

Desde a primeira metade dos anos de 1990, a economia nacional, e, 

particularmente, a nordestina, registrou elevação no ritmo de crescimento econômico. Essa 

retomada da economia está associada à estabilização dos preços promovida pelo Plano Real
1
, 

ao crescimento dos investimentos públicos e privados e à ampliação do crédito às empresas e 

às famílias. Também tiveram papel fundamental as políticas sociais de transferências de 

renda
2
 para a população em circunstância de pobreza e extrema pobreza, ampliadas nos anos 

                                                           
1
O Plano Real foi o décimo terceiro plano de estabilização econômica tentado no Brasil, desde a crise econômica 

desencadeada com o segundo choque do petróleo em 1979. Esse plano foi implantado gradativamente, cujas três 

fases iniciais foram completadas em 1° de julho de 1994 (PEREIRA, 1994).  Entre todos os planos de 

estabilização monetária adotados no País, esse é considerado o mais eficiente já concebido.   
2
Destacam-se as políticas de elevação substancial do crédito (PRONAF), o Programa Luz para Todos e as 

Cisternas Rurais.   

http://lattes.cnpq.br/4131622854992293
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2000. O aumento do consumo das classes de menor renda, associado à redução dos níveis de 

concentração de renda, constituíram componente importante nos indicadores econômicos do 

País, particularmente do Nordeste (GUIMARÃESNETO, 2012).   

O crescimento da economia nordestina, nas últimas décadas, mesmo a taxas 

moderadas, refletiu em melhorias dos indicadores no mercado de trabalho, formalização do 

emprego, absorção da força de trabalho e elevação da renda da população ocupada no 

Nordeste (GUIMARÃES NETO, 2012). Esses fatores, de modo geral, favoreceram a 

migração de retorno para os estados da região
3
.  

Segundo Lima, Simões e Oliveira (2012), a migração de retorno pode estar 

positivamente correlacionada às piores condições nos locais de destino do migrante e a 

melhores oportunidades de trabalho e renda nas regiões de origem. Desse modo, a migração 

de retorno de longa distância aponta-se expressiva quando relacionada à região Nordeste, 

podendo refletir melhorias ocorridas nos indicadores econômicos e sociais dessa região.  

Apesar da importância que os fluxos migratórios de retorno representam para o 

País, conforme Ramalho e Silveira Neto (2009), ainda há poucas pesquisas sobre a relação 

dessas pessoas com o mercado de trabalho das regiões de retorno, sendo relevante aprofundar 

este estudo. Nesse contexto, é pertinente observar se existem discriminações de rendimentos 

entre aqueles que retornaram para o Nordeste, levando em consideração o setor de trabalho 

onde foram alocados.   

Nos últimos anos, mesmo com aumento da participação feminina no mercado de 

trabalho e elevação do nível de escolaridade das mulheres, ainda existem intensas 

desigualdades de rendas, por sexo, no País. Pessoas de cor branca também gozam de melhor 

aceitação no mercado de trabalho e, em geral, obtêm melhores remunerações. Abramo (2006), 

ao analisar as desigualdades de gênero e raça no mercado de trabalho brasileiro, identificou o 

fato de que as mulheres recebem, em média, 79% da remuneração média dos homens por hora 

trabalhada ao passo que os trabalhadores negros de ambos os sexos recebem, em média, a 

metade do que auferem os trabalhadores brancos de ambos os sexos. Já as mulheres negras 

obtêm apenas 39% do que recebem os homens brancos.  

Ante o exposto, este trabalho tem como objetivo verificar se existe discriminação 

de renda do trabalho, por sexo, raça e situação de domicílio dentre o migrante de retorno 

                                                           
3
 Segundo o Censo Demográfico de 2010, os estados nordestinos que mais atraíram migrantes de retorno foram 

primeiramente Bahia, em seguida Ceará, Maranhão e Pernambuco (LIMA; JUSTO, 2014). 

http://lattes.cnpq.br/5172956875528013
http://lattes.cnpq.br/3921888911294306
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nordestino no ano de 2010
4
.Nesta análise foram considerados os setores de trabalho formal e 

informal (em que se inseriu o migrante de retorno). Cada um desses setores foi dividido em 

mais dois sub setores de estudos, conforme está explicado na metodologia.  

Este capítulo busca contribuir com a literatura nacional, haja vista que a análise 

dos diferenciais de rendimentos foi realizada sobre um grupo exclusivo de trabalhadores, os 

migrantes de retorno nordestino. Apesar da existência de várias pesquisas sobre diferenças 

salariais no Brasil, este trabalho inova, ao estudar a discriminação de rendimentos, 

especificamente, sobre os trabalhadores que retornaram ao Nordeste
5
. O efeito discriminação, 

além de considerar a variável sexo, raça e domicílio, também levou em consideração os 

setores de trabalhos a que pertencem essas pessoas. Dependendo do setor de trabalho, a 

discriminação de rendimentos pode ter efeitos diferenciados, conforme sugerem Mariano et 

al. (2016). Ademais, esse efeito discriminação foi verificado por meio da metodologia de 

Ñopo (2008), sendo um método recente na literatura, que verifica diferencial de rendimentos.  

Além desta introdução, o capitulo está dividido em mais quatro seções. Na 

segunda, será delineada a revisão de literatura. Na terceira seção fica expressa, a metodologia 

e, na quarta, serão apresentados os resultados e discussões, seguidos das considerações finais.  

 

2.2 Referencial teórico 

 

Esta seção traz dois subitens. O primeiro reporta-se à relevância da migração de 

retorno do ponto de vista econômico. Enfatizou-se nesta abordagem teórica a importância da 

região Nordeste nos fluxos migratórios de retorno nas últimas décadas. O segundo item 

enfatizou as principais teorias sobre diferencias de salariais, destacando evidências empíricas 

para o caso brasileiro.   

 

2.2.1 Aspectos conceituais da migração de retorno e evidências para o Nordeste brasileiro 

 

Segundo Siqueira; Magalhães e Silveira Neto (2006), migração de retorno pode 

ser definida como a pessoa que deixa o seu estado natal, reside algum tempo em outro estado 

e, depois de determinado período, regressa ao seu lugar de nascimento.   

                                                           
4
Optou-se por trabalhar com o ano de 2010 por compreender os dados mais recente divulgados pelo Censo 

Demográfico. Uma das vantagens desses dados, comparado aos da PNAD, é a representatividade da amostra 

oferecida no Censo Demográfico.  
5
 Cabe ressaltar que a região Nordeste foi definida como local de estudo em virtude da representatividade que 

essa região passou a indicar na atração de migrante de retorno no País.  
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O movimento de retorno é um fenômeno que pode ser considerado de ocorrência 

planejada ou não. Na primeira situação, pressupõem que o migrante obteve sucesso. A opção 

migrar como investimento superou as expectativas desejadas e o migrante realiza o retorno de 

modo programado. Já na segunda situação, o retorno é consequência do insucesso do migrante 

no local de destino, em razão, principalmente, da falta de emprego e de outros objetivos não 

alcançados. Diante tal circunstância, o retorno pode representar alternativa com menor custo 

do que se deslocar ao terceiro destino (SIQUEIRA; MAGALHÃES; SILVEIRA NETO, 

2008). 

Entendeu Dustmann e Kirchkamp (2002), que a migração de retorno pode trazer 

duas consequências básicas para os locais de origem do migrante.  Por um lado, é possível de 

representar ganhos, partindo-se do pressuposto de que essas pessoas tenham desenvolvido 

novos conhecimentos, resultando em maior qualificação da mão de obra. Além do mais, eles 

podem trazer recursos, o que possibilitaria realizar novos investimentos em seus locais de 

retornos. Do ponto de vista econômico
6
, entretanto, o migrante de retorno, às vezes, pode 

representar, ainda, um problema, pelo fato de ser uma pessoa mais velha, desmotivada, 

desempregada ou com baixa contribuição para o mercado de trabalho.    

Como informa Siqueira, Magalhães e Silveira Neto (2006), nas últimas décadas, 

os movimentos migratórios de retorno
7

 passaram a merecer importância no estudo da 

migração brasileira. Nos anos de 1980 observou-se elevado crescimento desse deslocamento 

populacional no País e, nos anos 1990, tornou-se altamente expressivo. Lima, Simões e 

Oliveira (2012), ao analisarem a caracterização dos padrões migratórios brasileiros no período 

1980-2010, verificaram que os movimentos migratórios de retornos cresceram de 

aproximadamente 12%, em 1980, para 18,8%, em 2010.  

Nesse procedimento de retorno, ganham destaque os estados da região Nordeste, 

visto que, em períodos anteriores, representavam as unidades da Federação que mais 

enviaram migrantes para outras regiões do Brasil. Desde então, começou a ser notório o fluxo 

migratório inverso, ou seja, a volta de pessoas aos seus locais de origem (SIQUEIRA; 

                                                           
6
 Neste sentido, Cavalcante e Justo (2017) analisaram o impacto da migração de retorno para o Nordeste sobre a 

renda dos estados  no período 2003-2012. 
7
De acordo com Cunha (2000), os dados do Censo Demográfico de 2000 revelam que cerca de 1,335 milhão de 

brasileiros decidiram voltar aos seus estados de naturalidade nos anos de 1995-2000. Esse total de pessoas 

representou 22% de todos os deslocamentos migratórios nesse período. Siqueira, Magalhães e Silveira Neto 

(2006), também com base no censo de 2000, verificaram que 41% da migração de retorno no Brasil teve como 

destino a região Nordeste. 
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MAGALHÃES; SILVEIRA NETO, 2006)
8
. Cunha (2000), de modo mais otimista, relacionou 

os movimentos de retorno a uma manifestação de sinais positivos na economia do Nordeste, 

visto que essa região registrou uma administração pública mais eficaz e foram criadas mais 

fontes de trabalho. 

Cunha (2006), ao examinar a situação migratória brasileira nos primeiros anos do 

século XXI, identificou o fato de que cerca de 30% dos movimentos migratórios registrados 

no País, de 1999 a 2004, são de migração de retorno, enquanto que, considerando apenas a 

região Nordeste, esse percentual chega a 51%. De maneira complementar a essa análise, 

Siqueira, Magalhães e Silveira Neto (2008), identificaram o migrante de retorno brasileiro 

como composto, basicamente, por pessoas jovens ou adultas e com maiores chances de 

estarem desocupadas ou de serem trabalhadores sem carteira de trabalho assinada. Esse 

resultado se agrava, ao se tratar das regiões pobres, especialmente o Nordeste, tendo em vista 

que essas pessoas tendem a ser menos escolarizadas.   

Ramalho e Silveira Neto (2009) analisaram a inserção produtiva do migrante de 

retorno no mercado de trabalho brasileiro, tendo como base a PNAD de 2007. Considerando 

um modelo de múltipla escolha ocupacional, os autores observaram que a probabilidade de 

emprego do migrante de retorno no setor formal é positivamente correlacionada ao grau de 

instrução. Essa correlação é maior ainda quando se considera o ingresso no setor público. 

Nota-se, também, que os migrantes de retorno do sexo feminino, de baixa escolaridade ou que 

não chefiam a família, têm maiores probabilidades de serem absorvidos nos setores informais 

da economia.  

Com efeito, se nota que a migração é considerada um importante componente de 

mudança demográfica. Cada movimento migratório pode assumir distintos significados, 

entretanto, em geral, representa o nível de crescimento e desenvolvimento em que se 

encontram as regiões. A migração funciona como sinalizador do nível da distribuição espacial 

dos recursos.  

 

2.2.2 Diferencial de renda e evidências empíricas no mercado de trabalho brasileiro 

 

As diferenças de rendimentos provenientes do trabalho são explicadas por 

diversas teorias econômicas na literatura, tais como a Teoria do Capital Humano, 

Segmentação do Mercado de Trabalho e a Teoria da Discriminação Salarial.  

                                                           
8
Entre outros trabalhos que destacam a importância da migração de retorno para o Nordeste, podem ser 

destacados Justo et al. (2010), Lima (2010), Lima e Justo (2014) e Cavalcante e Justo (2017). 

http://lattes.cnpq.br/5172956875528013
http://lattes.cnpq.br/3921888911294306
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A Teoria do Capital Humano explica que trabalhadores com maiores níveis de 

escolaridade e experiência tendem a ser mais bem remunerados. Nesse mesmo raciocínio, a 

Teoria das Habilidades não Mensuradas argumenta que a influência do talento individual do 

trabalhador o torna mais produtivo, eficiente e, em consequência, é compensado com um 

salário mais elevado. Já a Teoria da Segmentação do Mercado de trabalho assume que alguns 

trabalhadores são mais bem remunerados por exercerem atividade em ambientes de trabalho 

insalubre (FERNANDES, 2002).   

A Teoria da Discriminação Econômica, segundo Fernandes (2002), explica a 

existência de diferença salarial como resultado da discriminação, visto que alguns grupos de 

pessoas, como mulheres e negros, recebem salários inferiores, mesmo com características 

como escolaridade, eficiência, jornada de trabalho equivalente àquelas dos trabalhadores mais 

bem remunerados.  

Dessa forma, segundo o autor, as diferenças de rendimentos podem ocorrer tanto 

em razão do efeito de características observáveis da pessoa, condições de trabalho, assim 

como em decorrência do efeito discriminatório, pelo fato de ser mulher, não branco ou 

qualquer outra condição que não tenha influência sobre a produtividade laborativa.  

Existe importante discussão acadêmica, no Brasil, acerca do diferencial de renda 

em decorrência do fator discriminação. Mesmo com o aumento do nível de escolaridade e a 

maior participação no mercado de trabalho, as mulheres e pessoas de raça não branca ainda 

denotam evidente discriminação salarial em relação àqueles de cor branca. Vários estudos 

mostram esse diferencial de renda no mercado de trabalho brasileiro, dentre os quais se 

destacam os trabalhos comentados em seguida.  

Mattos e Machado (2006) analisaram o diferencial de rendimento por cor e raça 

no Brasil de 1987 a 2001. Os autores utilizaram o método de Oaxaca-Blinder e consideraram 

quatro grupos homogêneos (homens brancos, homens negros, mulheres brancas e mulheres 

negras). Observaram discriminação por sexo e cor no País em relação à mulher e aos negros 

durante o período analisado. Além disso, identificaram o fato de que a taxa de desemprego no 

caso brasileiro é maior para o grupo de homens negros e das mulheres negras, quando 

comparado ao grupo dos homens brancos e das mulheres brancas.   

Na mesma perspectiva, Moraes (2005) verificou o grau da discriminação salarial, 

por gênero, nos segmentos industriais no País, adotando o método de Horrace e Oaxaca. Os 

resultados mostraram que, em média, as mulheres são mais escolarizadas do que os homens, 

entretanto, seu tempo médio de trabalho nas empresas é inferior. Elas estão 
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predominantemente empregadas nos segmentos das indústrias tradicionais, de vestuário e 

indústria calçadista. Na maior parte dos setores, a média salarial das mulheres é menor do que 

a média de salário dos homens, sendo que parte dessa diferença de rendimento ocorreu em 

virtude da discriminação. 

Machado, Oliveira e Antigo (2008) investigaram a evolução do diferencial de 

rendimentos no Brasil no setor formal e informal, nos períodos de 1992, 1998 e 2004. Os 

resultados mostram que os ocupados do setor informal, especialmente onde são considerados 

os trabalhadores por conta própria, obtiveram rendimentos mais elevados por suas 

características não observáveis, sendo que essa tendência se mostrou crescente no período 

analisado.     

Pereira e Oliveira (2016) estudaram os diferenciais de rendimento, por gênero, no 

Rio Grande do Sul, com base nos dados do Censo de 2010 do IBGE. Observaram que a 

educação tem papel fundamental na determinação dos rendimentos dos trabalhadores. 

Verificaram que a desagregação da variável escolaridade permite identificar os retornos nos 

rendimentos gerados em relação a cada nível de qualificação educacional. Ao fazerem a 

decomposição do diferencial de rendimento, constataram  que existe discriminação estatística 

quanto às mulheres no Estado, apesar de ser em uma proporção menor do que é encontrado 

em  outros trabalhos.  

Já Bartalotti e Leme (2007) examinaram a discriminação salarial, aplicando uma 

abordagem por decomposição contra factual, com regressões quantílicas. Ressaltaram que a 

desigualdade salarial, principalmente a resultante da discriminação contra negros e mulheres 

no mercado de trabalho brasileiro, é um fator importante na concentração de renda do país. Os 

resultados dos autores mostraram que a discriminação afeta, principalmente, as mulheres 

negras, seguidas das mulheres brancas e dos homens negros. O retorno da educação para os 

negros de ambos os gêneros é inferior ao dos brancos para todos os quantis estimados, sendo 

que os homens negros sofrem discriminação crescente, conforme avançam para estratos mais 

elevados de renda. 

Nesta mesma finalidade, Mariano et al. (2016) observaram os diferenciais de 

rendimentos entre raças e gêneros nas regiões metropolitanas brasileiras, utilizando dados da  

PNAD referente ao ano de 2014. Estratificaram a análise em quatro níveis ocupacionais: todas 

as ocupações, dirigentes, técnicos e serviços.  Os resultados mostraram que as mulheres, 

assim como os não brancos, têm as piores remunerações em todas as regiões metropolitanas e 

nos quatros níveis ocupacionais, sendo que a categoria dos dirigentes denotou a maior 
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diferença salarial, tanto por gênero, quanto por raça. Ainda segundo os autores, os dados 

obtidos por meio do método de Oaxaca-Blinder, comparados aos dados do método não 

paramétrico de Ñopo (2008), tendem a subestimar os resultados da análise.  

Segundo Abramo (2006), as desigualdades de gênero e raça no Brasil são eixos 

estruturais no processo de desigualdade social no país, sendo responsável pela permanência e 

reprodução das situações de pobreza e exclusão social. Estudos precisos e análises da 

evolução desses indicadores no mercado de trabalho são condições indispensáveis para 

elaboração de políticas voltadas para esse problema.  

Malgrado a existencia de vários trabalhos na literatura brasileira que se referem 

empiricamente  à discriminação de rendimenos, estudos que relacionam essa temática aos 

fluxos migratórios não foram encontrados.  Nesse sentido, este ensaio verifica a existencia da 

discriminação de rendimentos nos setores formais e informais nordestino, especificamente 

sobre o trabalhador que retornou das demais regiões do País para o Nordeste.   

 

2.3 Metodologia 
 

Nesta seção, apresenta-se a base de dados utilizada no primeiro capítulo da 

dissertação, assim como as definições das variáveis e os filtros aplicados ao banco de dados. 

Por último foi, mostrada a metodologia usada para atingir os objetivos.   

 

2.3.1 Base de dados e descrição das variáveis 

 

Esta investigação de teor acadêmico utiliza microdados extraídos do Censo 

Demográfico de 2010, disponibilizado pelo Instituto Brasileiro Geografia e Estatística 

(IBGE). Em decorrência de algumas restrições de pesquisa, diversos filtros foram realizados 

na utilização dos dados visando-a deixar a amostra mais homogênea. Nesse sentido foram 

excluídas da amostra, pessoas com idade menor do que 16 e maior do que 65 anos. Esse é um 

procedimento comum na literatura, conformem sugere Mariano et al. (2016), haja vista que as 

pessoas pertencentes a esses dois grupos extremos têm mais probabilidade de estar fora do 

mercado de trabalho. Excluíram-se também, da amostra pessoas que não declararam renda e 

com renda zero. Após todos os filtros aplicados, a amostra restante expandida pelo peso foi de 

132.230 observações. 
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Na criação da variável de migração (migrante de retorno nordestino), foi 

considerado o critério de data fixa, ou seja, pessoas que nasceram em alguma unidade da 

Federação do Nordeste. Em 2010 (ano da entrevista), estavam na unidade da federação de 

nascimento e, em 2005 (5 anos atrás), estavam em alguma unidade da Federação fora da 

região Nordeste.  

Para caracterizar o mercado de trabalho em setor formal e setor informal, foi 

utilizada a variável “neste trabalho era”, disponibilizada no censo demográfico. Optou-se por 

dividir o setor de ocupação formal em dois subgrupos: (i) trabalhadores empregados no setor 

formal privado e (ii) trabalhadores do setor formal público. O setor informal foi também 

dividido em dois subgrupos: (iii) ocupados no setor informal-assalariado (iv) e trabalhadores 

do setor informal autônomo. A divisão do mercado de trabalho
9
 em quatro subgrupos foi feita 

com base em Santos e Ramalho (2011).  

O grupo (i) é composto pelo total de empregados com carteira de trabalho 

assinada, trabalhador por conta própria que contribuía para previdência social e empregador 

que contribui para previdência social. Os trabalhadores do setor formal-público, grupo (ii), 

correspondem aos empregados pelo regime jurídico dos funcionários públicos. Os militares 

foram excluídos da amostra, porquanto seus salários não são determinados pelas forças de 

mercado. O grupo (iii) corresponde aos empregados sem carteira de trabalho assinada. O 

quarto (iv) grupo é formado por trabalhador conta própria que não contribuía para previdência 

social e por empregadores que não contribuíam para previdência social.  

Segundo Santos e Ramalho (2011), a divisão do setor formal e informal em 

subgrupos é bastante significativa e podem ser assumidas algumas hipóteses nesse 

agrupamento. Nesse sentido, a inserção de trabalhadores no setor informal pode requerer 

habilidades específicas, a depender do tipo de ocupação.  Pessoas que trabalham por conta 

própria, por exemplo, o alto nível de educação parece não ser determinante, entretanto, outras 

habilidades podem ser demandadas no mercado informal
10

. Outra informação importante é 

que a não contribuição para a previdência social é característica significante do trabalho 

informal.  

A subdivisão do setor formal entre privado e público torna-se importante porque, 

apesar de ambos os setores serem amparados por meio de leis trabalhistas brasileiras, o 

                                                           
9
Nas tabelas dos resultados, para efeito de simplificação, foram usadas algumas siglas, assim: MTA = Mercado 

de Trabalho Agregado; SFP = Setor Formal Privado; SP = Setor Público; SIP = Setor Informal Privado e SAI = 

Setor Autônomo Informal.     
10

Cabe destacar o fato de que a política do Simples Nacional e as novas regras de contribuição da previdência 

podem ter alterado esse perfil desde sua implantação. 
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trabalhador do setor público pode ter estabilidade no emprego, característica que exige nível 

de educação diferenciada entre estes dois grupos.  

Cabe ressaltar que o Censo demográfico de 2010 não disponibiliza a variável 

“anos de estudos”. Haja vista o objetivo deste trabalho, foi criada uma proxy (converteram-se 

faixas de escolaridade em anos de estudos) para medir os anos de escolaridade do migrante de 

retorno. Na construção dessa variável (anos de estudo) foram combinadas informações 

referentes a “sabe ler e escrever”, “curso mais elevado que frequentou” e “conclusão desse 

curso” de acordo com o censo demográfico. Conforme sugerem Thomas, Wang e Fan (2000), 

foram atribuídos anos de estudos
11

 conforme o nível de escolaridade do indivíduo. As 

variáveis
12

 utilizadas para explicar as diferenças
13

 de rendimentos foram selecionadas 

seguindo a Teoria do Capital Humano conforme está no Quadro 1.    

Quadro 1- Definições das variáveis utilizadas 

Variável Dependente Descrição 

Ln rendimento/Semana14 Logaritmo natural do rendimento por semana trabalhada 

decorrente do trabalho principal 

Variáveis Explicativas Descrição 

Educação Anos de estudos 

Horas Trabalhadas Quantidade de horas trabalhadas semanalmente 

Exper. Experiência15 = (Idade - anos de estudo - 6 anos) 

Exper.2 Experiência ao quadrado 

Dummy Sexo Masculino = 1 e Feminino = 0 

Dummy Raça
16

 Branco = 1 e Não branco = 0 

Situação de Domicílio Urbano = 1 e Rural = 0 
Fonte: Elaboração do autor. 

 

  

                                                           
11

Para detalhes técnicos, ver Thomas et al.(2000). 
12

Equação de rendimento para sexo = anos de estudos + horas trabalhadas + experiência+experiência
2
 + raça + 

situação de domicílio, quando migrante de retorno mulher. Equação de rendimento para raça = anos de estudos + 

horas trabalhadas + experiência +experiência
2
+sexo +situação de domicílio, quando migrante de retorno não 

branco. Equação de rendimento para situação de domicílio = anos de educação + horas trabalhadas+ experiência 

+experiência
2
+sexo, quando migrante de retorno rural.  Em todas as equações a variável dependente e a renda 

semanal. 
13

Outro fator importante na explicação da disparidade de renda é o diferencial de custo de vida, seja entre as 

unidades geográficas seja entre o rural e urbano, no entanto, por não dispor de um mecanismo para capitar esse 

efeito, ele não foi considerado neste ensaio.  
14

Valores nominais de 2010.  
15

Assume-se que a pessoa ingressa no mercado de trabalho após a fase escolar. O valor 6 representa a idade em 

que o indivíduo ingressa na escola no Brasil (MARIANO et al. 2016). Cabe ressaltar que de acordo com 

Resende e Wyllie (2006) essa proxy  ignora a contagem simultânea de anos de estudos e experiência de trabalho. 

A alternativa do autor é usar como proxy experiência a variável: “Idade – Idade de ingresso no mercado de 

Trabalho”. Este procedimento foi seguido por Costa, Costa e Mariano (2016). Ressalta-se que, diferente dos 

dados da PNAD, o Censo de 2010 não disponibiliza a variável “Idade de ingresso no mercado de Trabalho”.   
16

Neste trabalho, pessoas não brancas compreendem as raças preta, amarela, parda e indígena. 
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2.3.2 Modelo econométrico  

 

Para mensurar o efeito discriminação por sexo, raça e situação de domicílio em 

relação ao rendimento do trabalho do migrante de retorno nordestino, foi realizado o 

pareamento de semelhantes por meio do método não paramétrico de Ñopo (2008).  De acordo 

com Mariano et al.(2016), o modelo de Ñopo conduz vantagens, quando comparado a outros 

modelos que verificam diferenciais de rendimentos. O modelo Oaxaca (1973), por exemplo, é 

um dos mais utilizados na literatura, entretanto segundo Ñopo (2008), Britto e Waltenberg 

(2014) e Mariano et al.(2016) ele tende a superestimar os efeitos da decomposição de 

rendimentos, em razão de um problema de má especificação, ao considerar as equações de 

rendimentos fora do “suporte comum” em relação às características das pessoas. Sendo assim, 

os efeitos apresentados por meio do modelo de Ñopo são mais robustos.   

Outro método bastante utilizado na literatura sobre diferencias de rendimentos é o 

Propensity Score Matching (PSM). Essa metodologia, normalmente, é aplicada para avaliação 

de política pública, onde analisa os efeitos de determinado tratamento sobre um grupo de 

indivíduo. Assim, compara-se um grupo controle ao grupo tratamento. Neste capítulo, um dos 

objetivos é verificar a “discriminação de renda” sem avaliar políticas específicas, logo o 

pareamento de Ñopo se mostra mais indicado.     

 

3.2.2.1Decomposição de Ñopo  

 

O modelo não paramétrico de Ñopo (2008) utiliza técnicas de pareamentos de 

semelhantes, com a finalidade de explicar os diferenciais de rendimentos por grupo (sexo, 

raça) de pessoas. Esse diferencial é calculado em função do valor esperado dos rendimentos 

atribuídos às características observáveis das pessoas e de uma função de distribuição 

acumulada dessas características. Esse modelo se mostra como alternativa à decomposição de 

Oaxaca-Blinder, considerando-se que esse modelo superestima o componente “gap” atribuído 

às diferenças de rendimentos.  

De acordo com Nõpo (2008), considera-se Y a variável aleatória que modela os 

rendimentos, enquanto a variável X é um vetor de características para cada pessoa (como, 

idade, educação, experiência, estado civil, entre outros), relacionado ao ganho individual. 

Sejam também   ( )     ( ), as funções de distribuição acumulada condicional, visto que o 
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indivíduo é dos sexos masculino e feminino, respectivamente, e d  ( )      ( )  são as 

respectivas medidas de probabilidades.   

Com efeito, se tem que o valor esperado dos rendimentos condicionado às 

características e ao “gênero” (sexo) representado por   ( )    ( ), ou seja, por meio das 

seguintes equações: 

 , | -  ∫   ( )
  

   ( ) (1) 

 , | -  ∫   ( )
  

   ( ) (2) 

As equações (1) e (2)        representam o suporte da distribuição de 

características/atributos para homens e mulheres, respectivamente. Assim, o diferencial entre 

os rendimentos pode ser definido por: 

   , | -   , | -                                                                                                      ( ) 

  ∫   ( )
  

   ( )  ∫   ( )
  

   ( )                                                               ( ) 

O suporte da distribuição de características para as mulheres,     e o suporte da 

distribuição para os homens,   , são diferentes. Assim, cada integral obtida na equação (4) 

pode ser decomposta em dois termos, dentro e fora do suporte comum. Nesse sentido, o 

diferencial total é decomposto em quatro componentes, considerando as diferenças salariais 

por gênero e fora do suporte comum. O diferencial e a decomposição em partes podem ser 

observados na seguinte equação: 

                                                                                                            ( ) 

onde: 

  =representa a parte do diferencial de rendimentos, que pode ser explicada por 

características diferentes entre dois grupos de homens. Um desses grupos possui 

características que podem ser pareadas com as características das mulheres o outro 

grupo de homens não pode. Caso não houvesse homens não pareados com mulheres, 

esse componente seria zero. 

   = é a parte do diferencial explicada pelo conjunto de características entre homens e 

mulheres que se encontram dentro do suporte comum. 

   = corresponde à parte não explicada do modelo e tem a função de captar o efeito 

discriminação da equação.  

   = tem interpretação semelhante ao termo   , entretanto, refere-se às mulheres.  
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Os componentes           , segundo Ñopo (2008), captam a existência de 

diferenças nas características observáveis dos indivíduos analisados. Já o termo    

corresponde a diferenças de características que não podem ser observadas, ou seja, o efeito 

discriminação relacionado, por exemplo, ao gênero e a raça. O efeito total das diferenças de 

rendimentos entre os indivíduos podem ser representados na seguinte equação:  

  (        )                                                                                                ( ) 

Cabe destacar o fato de que nos resultados (Tabela 3), os componentes dos 

diferenciais de rendimentos foram definidos da seguinte maneira: D = Diferencial Total; 

D0=Efeito das características não observáveis e DM (DB, DU) + DF (DBN, DR) + DX = 

Efeito das características observáveis.  

Logo, DM corresponde à parte do diferencial de rendimentos que pode ser 

explicada por características diferentes entre dois grupos de homens. DB e DU têm 

interpretação semelhante ao termo DM, no entanto, se referem aos brancos e urbanos, 

respectivamente.  Os termos DF, DNB e DR se referem ao sexo feminino, não brancos e 

residentes em áreas rurais, respectivamente e também seguem a mesma interpretação do 

termo DM.  

DX é o diferencial de renda explicada pelas características observáveis entre 

homens e mulheres (branco e não branco; urbano e rural) dentro do suporte comum. Quanto 

mais próximo de zero forem os valores do termo DX, mais robusto será o pareamento dentro 

do suporte comum entre as pessoas.  

A realização do pareamento de Ñopo segue um procedimento técnico que pode 

ser resumido em alguns passos, conforme está em seguida:  

1° passo - seleciona um indivíduo, mulher, da amostra sem reposição; 

2°passo - seleciona todos os homens que tenham características observáveis (X) semelhantes 

às mulheres selecionadas no 1° passo; 

3°passo - com os selecionados no 2º passo, é estabelecido um “individuo sintético” cujo 

rendimento é a média de todos eles e combina com a mulher do 1° passo;  

4° passo - insere as observações de mulheres e homens sintéticos em uma nova mostra de 

indivíduos pareados; 

5° passo - repetem-se os passos de 1 a 4 até esgotar a amostra original de mulheres.  

Essa demonstração sobre as equações dos diferenciais de rendimentos esperados 

condicionados ao sexo (mulher e homem) é aplicada de maneira análoga para encontrar as 

equações dos diferenciais de rendimentos esperados condicionados à variável raça (não 
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branco e branco), enquanto as equações dos diferenciais de rendimentos são condicionadas à 

situação de domicílio do migrante de retorno (rural ou urbano).  Cabe ressaltar que, 

independentemente do sexo, raça, situação de domicílio ou qualquer outra característica que 

não afeta a produtividade do trabalho, era de se esperar que pessoas com características 

similares tivessem remunerações iguais, que implicaria em   = 0, ou seja, não existiria 

discriminação salarial.  

 

2.4  Resultados e discussão 
 

Esta seção está dividida em dois tópicos. Na primeira, parte foram realizadas 

análises estatísticas das variáveis, buscando evidências sobre o diferencial de rendimentos 

entre os grupos de trabalhadores analisados. Em seguida, foram apresentados os resultados 

estimados pelo método Ñopo (2008). 

 

2.4.1 Estatísticas descritivas 

 

A análise descritiva das variáveis realiza uma verificação prévia do diferencial de 

rendimento sobre o migrante de retorno nordestino. A Tabela 1 mostra informações relativas 

às variáveis níveis de instrução (em anos de estudos), horas trabalhadas e nível de renda
17

. Os 

dados cruzam informações por setor de trabalho
18

, buscando evidenciar o efeito discriminação 

por sexo, raça e situação de domicílio do migrante de retorno.   

Considerando a análise por sexo, percebe-se que as mulheres possuem maiores 

anos de estudos do que os homens, exceto no setor público, em que as mulheres e os homens 

têm a mesma média de escolaridade: 13 anos de estudos. As mulheres demostram menor nível 

de escolaridade no setor autônomo informal, ao posso que, em relação aos homens, os 

menores anos de estudos ocorreram no setor autônomo informal e setor informal privado.  

  

                                                           
17

Foram realizados testes de comparação de médias das variáveis anos de estudos, horas trabalhadas e 

rendimentos entre homens e mulheres, pessoas de raça branca e não branca e entre o trabalhador urbano e o 

trabalhador rural. Foi usado o ttest, a hipótese nula é que as médias entre os grupos de pessoas são iguais. 
18

Outras informações relevantes podem ser consultadas nas tabelas do apêndice. A Tabela 5 mostra a 

distribuição percentual de migrante de retorno por setor de atividade na região Nordeste. Da análise dos dados 

nota-se que o percentual de retornado por setor foi predominantemente homem (exceto no setor público), de raça 

não branca e retornaram para o meio urbano. Destaca-se no setor público, o nível de instrução superior como 

predominante. A Tabela 6 traz informações médias (sobre o migrante de retorno nordestino), por setor de 

trabalho, referente às variáveis, idade, anos de estudos, renda do trabalho principal e horas trabalhadas 

semanalmente. 
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Tabela 1 -Características do migrante de retorno nordestino por setor de trabalho: análise por 

sexo, raça, situação de domicílio 

Variável Setor Formal SFP DP SP DP 

 

 Homem Anos-Est 8*** 3,82 13 3,95 

 

 Mulher Anos-Est 10 3,61 13 3,46 

 

 Homem  Horas-Trab 44*** 15,30 40*** 16,22 

 

 Mulher Horas-Trab 42 13,97 34 10,32 

 

 Homem  Rend-Princ 1487,15*** 2374,33 4679,31*** 4986,94 

 

 Mulher Rend-Princ 1154,78 1733,68 2678,46 3361,92 

 

Sexo Setor Informal SIP DP SAI DP 

 

 Homem Anos-Est 7*** 3,57 7*** 3,54 

 

 Mulher Anos-Est 9 3,69 8 3,43 

 

 Homem  Horas-Trab 43*** 16,48 42*** 19,56 

 

 Mulher Horas-Trab 37 18,37 36 20,87 

 

 Homem  Rend-Princ 705,68*** 1491,68 921,44*** 2213,96 

 

 Mulher Rend-Princ 471,57 818,11 688,36 1348,01 

Variável Setor Formal SFP DP SP DP 

 

 Branco Anos-Est 9*** 4,05 14 3,51 

 

 Não branco Anos-Est 8 3,67 13 3,62 

 

 Branco  Horas-Trab 43* 15,57 37* 12,54 

 

 Não branco Horas-Trab 45 14,63 36 14,11 

 

 Branco  Rend-Princ 1779,24*** 2830,33 4669,87*** 5008,95 

 

 Não branco Rend-Princ 1158,33 1701,97 2399,55 2920,83 

 

Raça Setor Informal SIP DP SAI DP 

 

 Branco Anos-Est 8*** 3,72 8*** 3,67 

 

 Não branco Anos-Est 7 3,87 7 3,49 

 

 Branco  Horas-Trab 41** 18,76 41 20,88 

 

 Não branco Horas-Trab 40 16,98 40 19,79 

 

 Branco  Rend-Princ 709,40*** 1319,98 1114,70*** 2924,40 

 

 Não branco Rend-Princ 547,05 1193,96 700,87 1161,05 

Variável Setor Formal SFP DP SP DP 

 

 Urbano Anos-Est 9*** 3,78 13** 3,63 

 

 Rural Anos-Est 7 3,66 11 3,23 

 

 Urbano  Horas-Trab 44*** 14,72 37* 13,51 

 

 Rural Horas-Trab 41 17,09 30 9,53 

 

 Urbano  Rend-Princ 1449,88*** 2296,04 3699,53* 4288,84 

 

 Rural Rend-Princ 795,21 798,01 640,67 466,01 

 

Domicilio Setor Informal SIP DP SAI DP 

 

 Urbano Anos-Est 7*** 3,67 7*** 3,61 

 

 Rural Anos-Est 5 3,41 6 3,16 

 

 Urbano  Horas-Trab 40*** 17,73 41*** 20,57 

 

 Rural Horas-Trab 38 16,66 37 18,04 

 

 Urbano  Rend-Princ 638,84*** 1339,95 935,89*** 2139,37 

 

 Rural Rend-Princ 402,29 412,01 460,76 954,22 

Fonte: Elaboração do autor com base no Censo demográfico de 2010. 

Nota: O símbolo *** é apresentado nos casos em que a diferença entre os grupos de indivíduos é 

estatisticamente significante a 1%, **significante a 5% e *significante a 10%. DP = desvio padrão.   
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Observa-se que as pessoas do sexo masculino trabalharam, em média, mais horas, 

semanalmente, do que as mulheres, independentemente do setor de trabalho. A maior 

quantidade de horas trabalhadas por eles ocorrem no setor formal privado, 44 horas 

semanalmente, e as menores horas trabalhadas ocorreram no setor público: 40 horas. Para as 

mulheres, a análise é similar às informações referente aos homens, ou seja, elas também 

dedicaram menos tempo de trabalho no setor público e maior tempo trabalhado no setor 

formal privado.   

Os homens são mais bem remunerados do que as mulheres em todos os setores de 

trabalho. Tanto os homens quanto as mulheres expressaram maior nível de renda nos setores 

público e formal privado, e foram remunerados menos nos setores informal privado e 

autônomo informal. Apesar de os homens apresentarem relataram maior tempo de horas 

trabalhadas em relação às mulheres, estas têm maiores anos de estudos
19

. A diferença salarial 

por sexo, aqui apresentada, então, pelo menos em parte, pode ser reflexo de um efeito 

discriminatório. Essa evidência será aceita ou refutada por meio da metodologia de Ñopo.  

Considerando a análise pelo aspecto raça, verifica-se que pessoas de raça branca 

têm maiores anos de estudos do que as de raça não branca em todos os setores de atividades. 

As pessoas dos setores público e formal privado têm os maiores níveis de escolaridades, 

respectivamente. Isso ocorre tanto no grupo dos de raça branca quanto no de não brancos. 

Nota-se que, no setor formal privado, as pessoas de raça não branca trabalharam mais tempo 

que os migrantes de retorno de raça branca. Já nos setores público, informal privado e 

autônomo informal, os brancos denotaram as maiores horas trabalhadas. Cabe destacar o fato 

de que, no setor público, independentemente da raça, as pessoas registraram as menores horas 

de trabalho, semanalmente.  

As pessoas de raça branca foram mais bem remuneradas de que não brancas. As 

maiores renumerações, tanto para os homens como para as mulheres, ocorreram no setor 

público. Já as menores remunerações foram observadas no setor informal privado, seguido do 

setor autônomo informal. 

Por situação de domicílio, observa-se que as pessoas que retornaram para o meio 

urbano, comparadas às que voltaram para o meio rural, exprimiram maiores níveis de 

escolaridade em todos os setores de trabalho. Os anos de estudos dos indivíduos urbanos e 

rurais, assim como na análise por sexo e raça, foram maiores no setor público e no setor 

                                                           
19

Essas informações estão de acordo com os resultados de Moraes (2005), ao analisar as diferenças salariais nos 

segmentos industriais no País.   
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formal privado. O migrante de retorno urbano trabalhou mais tempo, semanalmente, do que o 

migrante de retorno rural.  

Em relação ao rendimento médio do trabalho, o migrante de retorno urbano 

expressou maior remuneração do que o migrante de retorno rural. A princípio, é um resultado 

esperado, haja vista que o retornado urbano tem mais anos de estudos e dedica maior tempo 

de trabalho do que o retornado rural em todos os setores de trabalho. O maior diferencial de 

renda por domicilio ocorreu nos setores público e formal privado. Parte desse diferencial pode 

ser explicada por meio de mais anos de estudos e maior número de horas trabalhadas dos 

trabalhadores urbanos. Assim, também, pode ser indício do efeito das características não 

observáveis, ou seja, descriminação salarial entre os trabalhadores urbanos e rurais.  Neste 

sentido, a próxima subseção objetiva referenciar maior robustez à análise dos diferenciais de 

rendimentos, utilizando-se do método não paramétrico de Ñopo.  

 

2.4.2 Resultados do pareamento de Ñopo 

 

Em relação às estimações econométricas, cabe destacar que foram usadas 

equações do diferencial de rendimentos pelo método de Ñopo e de Oaxaca, disponíveis na 

Tabela 7, no Apêndice. Os resultados obtidos estão de acordo com Mariano et al. (2016), ou 

seja, a decomposição por Oaxaca tende a superestimar os resultados. Assim a discussão das 

estimações é processada com base apenas em Ñopo (2008).  

O pareamento de Ñopo mostra o diferencial de rendimentos entre grupos 

considerando características similares entre as pessoas, ou seja, dentro do suporte comum. 

Nesse sentido, a Tabela 2 contém os percentuais de pareamentos no mercado de trabalho 

nordestino em relação a sexo, raça e domicílio do migrante de retorno.   

Considerando o mercado de trabalho agrupado (MTA), existe quantidade maior 

de migrante de retorno com características similares em relação ao sexo (homem 55,87% e 

mulher 45,61%), raça (branco 49,79 % e não branco 54,74 %) e domicílio (urbano 59,34 % e 

rural 33,67 %), quando comparado ao mercado de trabalho separado por setor de atividade.  

Por setor de trabalho, os percentuais de participação dentro do suporte comum 

variam. Em relação ao sexo, esse percentual é maior no grupo dos homens, exceto no setor 

público. Em relação à raça, o grupo de pessoas brancas, comparado ao não branco, ofereceu 

menor percentual nos quatros setores de atividades. Em relação ao tipo de domicílio, os 
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retornados para o meio rural, dentro do suporte comum, também foi menor, quando 

comparado aos do meio urbano em todos os setores de trabalho.    

Tabela 2-Percentual de pessoas que retornaram para o Nordeste, por sexo, raça e domicílio, 

dentro do suporte comum por setor de atividade 

Variáveis (%) MTA (%) SFP (%) SP (%) SIP (%) SAI 

Homem 55,87  49,43  35,27  41,03  34,18  

Mulher 45,61  32,20  37,26  33,33  23,72  

Branco 49,79  39,45  31,63  34,99  29,04  

Não branco 54,74  43,06  37,81  41,72  32,35  

Urbano 59,34  46,43  43,02  45,08  37,37  

Rural 33,67  22,67  27,02  27,73  19,94  
Fonte: Elaboração do autor com base no Censo Demográfico de 2010. 

 

A Tabela 3 traz o resultado do pareamento de Ñopo (em termos de logaritmos da 

renda), com o objetivo de verificar a existência de diferenciais de rendimentos por sexo raça e 

situação de domicílio (rural ou urbano) do migrante de retorno nordestino. Como já 

mencionado, a análise considera o mercado de trabalho agregado (MTA) e também foi 

subdividida por setores de trabalho, ou seja, Setor Formal Privado (SFP), Setor Informal 

Privado (SIP), Setor Público (SP), e Setor Autônomo Informal (SAI).  

A estimação pelo método de Ñopo permite obter o diferencial total de rendimento 

(D), sendo que parte desse diferencial é explicada pelo efeito das características observáveis e 

a outra parte pelas características não observáveis (D0). Nesse sentido, foram estimadas 

equações de rendimentos para sexo, raça e situação de domicílio, considerando o mercado de 

trabalho agregado e separado por setor de trabalho. Nas equações, foram inseridas as variáveis 

capital humano: anos de estudos, horas trabalhadas, experiência e experiência ao quadrado. A 

inserção das equações de rendimento por setor de trabalho permite captar se o trabalhador 

contribuía ou não para a previdência social e se era pertencente ao mercado de trabalho formal 

ou informal.   

Verificando a decomposição de rendimentos por sexo no mercado de trabalho 

agregado da região Nordeste, observa-se na Tabela 3 a existência de um diferencial total de 

renda para o migrante de retorno mulher (-0,0714) em relação ao homem. Cabe destacar que o 

efeito das características não observáveis ou efeito discriminatório amplia o diferencial de 

rendimento, enquanto o efeito das características observáveis tende a reduzir. Esses resultados 

corroboram a análise de Mariano et al. (2016), referente ao diferencial de rendimento por 

nível ocupacional no mercado de trabalho das regiões metropolitanas brasileiras. Além disso, 

nota-se que o componente que representa o diferencial de rendimento dentro dos grupos dos 
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homens (DM), representando aqueles que puderam ser pareados com os que não foram, 

apresentou efeito negativo sobre os diferenciais nas características observáveis. 

Tabela 3- Decomposição de Ñopo: sexo, raça e situação de domicílio. 

Efeitos 

 

 

Sexo 
  MTA SFP SIP SP SAI 

 

D -0,0714 -0,0401 -0,0849 -0,0918 -0,0742 

 

D0 -0,0834 -0,0448 -0,0719 -0,0793 -0,0745 

 

DM -0,0073 0,0060 -0,0046 -0,0456 -0,0078 

 

DF 0,0033 -0,0009 -0,0128 0,0323 -0,0108 

 

DX 0,0160 -0,0004 0,0045 0,0008 0,0189 

 

 

Observáveis 

 

0,01200 0,00465 -0,01298 -0,01246 0,00029 

-16,80% -11,60% 15,29% 13,58% -0,39% 

 

 

Não- 

Observáveis 

-0,0834 -0,0448 -0,0719 -0,0793 -0,0745 

116,80% 111,60% 84,71% 86,42% 100,39% 

   
Raça 

  Efeitos MTA SFP SIP SP SAI 

 

D -0,0587 -0,0425 -0,0438 -0,1036 -0,0567 

 

D0 -0,0408 -0,0315 -0,0262 -0,0879 -0,0314 

 

DB -0,0118 -0,0020 0,0021 -0,0376 -0,0005 

 

DNB -0,0021 -0,0066 -0,0120 0,0174 -0,0170 

 

DX -0,0040 -0,0024 -0,0077 0,0045 -0,0078 

 

 

Observáveis 

 

-0,0180 -0,0110 -0,0176 -0,0157 -0,0253 

30,57% 25,90% 40,24% 15,14% 44,54% 

 

 

Não- 

Observáveis 

-0,0408 -0,0315 -0,0262  -0,0879 -0,0314 

69,43% 74,10% 59,75% 84,86% 55,46% 

 

                                                     Domicílio 

Efeitos MTA SFP SIP SP SAI 

 

D -0,1177 -0,0698 -0,0701 -0,2098 -0,1367 

 

D0 -0,0909 -0,0806 -0,0680 -0,2241 -0,0954 

 

DU -0,0101 0,0041 -0,0090 -0,0120 -0,0130 

 

DR -0,0178 0,0011 -0,0257 0,0226 -0,0408 

 

DX 0,0012 0,0056 0,0326 0,0037 0,0125 

 
Observáveis 

 

-0,0268 0,0108 -0,0021 0,0143 -0,0413 

 

22,75% -15,51% 3,01% -6,81% 30,19% 

 
Não- 

Observáveis 

-0,0909 -0,0806 -0,0680 -0,2241 -0,0954 

 

77,25% 115,51% 96,99% 106,81% 69,81% 
Fonte: Elaboração do autor com base no Censo Demográfico de 2010. 

Nota: todos os resultados foram estatisticamente significantes a no máximo5%. 

 

Desagregando o mercado de trabalho, os dados indicam que todos os setores 

apresentaram efeitos discriminatórios em relação às mulheres. Os setores público e autônomo 

informal privado expressaram os maiores efeitos das características não observáveis, sendo, 

respectivamente -0,0793 e -0,0745, enquanto o setor formal privado apresentou o menor 

efeito.  Notam-se nos setores formal privado e autônomo informal, que os efeitos das 
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características observáveis são positivos, ou seja, age de modo a reduzir os diferenciais de 

rendimento. Esses efeitos, todavia, não foram precisos o suficiente para superar o efeito 

discriminatório. Em todos os setores, os diferenciais totais de rendimentos em relação às 

mulheres foram negativos, indicando um gap nos rendimentos nesses setores.   

Em relação ao diferencial de rendimento conforme a raça no mercado de trabalho 

agregado, tanto o efeito discriminatório, quanto o das características observáveis atuam no 

sentido de aumentar o gap entre o migrante de retorno não branco e branco, gerando um efeito 

total negativo (-0,0408). Verifica-se que o termo (DB), que representa o diferencial de 

rendimento dentro dos grupos dos brancos, o qual compara os indivíduos pareados com os 

que não foram, foi o componente que mais contribuiu para tornar o efeito das características 

observáveis negativo.  

Considerando os setores desagregados, apenas no setor publico demostrou efeito 

positivo das características observáveis, no qual atua no sentido de reduzir a diferença de 

rendimento entre o retornado não branco e o branco. Observa-se, entretanto, diferencial total 

negativo de rendimento.  Em todos os setores ocorreram efeitos discriminatórios em relação 

ao migrante de retorno não branco. Os setores público e formal privado demostraram os 

maiores efeitos discriminatórios, enquanto o setor informal privado evidenciou o menor 

efeito. 

Por fim, é evidenciada a análise dos diferenciais de rendimentos, considerando o 

tipo de domicílio (rural ou urbano) e o setor de trabalho nordestino para onde o migrante 

retornou. Analisando o diferencial de rendimentos no mercado de trabalho agregado, verifica-

se que tanto o efeito discriminatório quanto o efeito das características observáveis
20

 atuam no 

sentido de aumentar as diferenças de rendimentos entre o migrante que retornou para o meio 

rural nordestino e o que retornou para o meio urbano. Os três componentes, relacionados ao 

efeito das características observáveis, atuam no sentido de aumentar o gap entre os retornados 

rurais e urbanos.  

Verificando os setores desagregados, nota-se que, em todos os setores, existem 

diferenciais totais de rendimentos e efeito discriminatório em relação ao migrante que 

retornou para o meio rural, comparado ao retornado urbano. Nos setores informal privado e 

autônomo informal, os efeitos das características observáveis foram negativos, ao passo 

                                                           
20

O efeito negativo das características observáveis, assim como na decomposição do diferencial de renda 

conforme a raça, pode ser explicado, ao menos em parte, devido ao migrante que retornou para o meio rural ser 

menos escolarizado e apresentar menos horas trabalhada do que aquele que retornou para a área urbana.   
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quenos setores formal privado e público o efeito foi positivo, no entanto, não foi considerável 

o suficiente para anular o efeito discriminatório.  

Os resultados obtidos no trabalho, de modo geral, confirmam estudos anteriores, 

entre eles: Moraes (2005); Mattos e Machado (2006); Pereira e Oliveira (2016) e Mariano et 

al., (2016). As evidencias mostram que, mesmo considerando apenas o grupo de 

trabalhadores denominados migrantes de retorno nordestino, existe discriminação de renda 

por sexo, raça e situação de domicílio.  Cabe ressaltar que, de modo geral, os dados 

evidenciaram intensivos efeitos das características não observáveis sobre os diferenciais de 

rendimentos no setor público. Esperava-se que o setor público discriminasse menos do que o 

setor privado. Consoante Bartalotti e Leme (2007), as regras de contratação e a isonomia por 

cargo no setor público tendem a prevenir o trabalhador do efeito da discriminação. O 

funcionalismo público funciona como “refúgio” contra a discriminação para negros e 

mulheres ou condição outra que induza efeito discriminatório.  

Uma das possíveis explicações para esse resultado, é que outras informações 

importantes nos diferenciais de rendimentos no setor público não foram consideradas, ou seja, 

não houve distinção entre as diversas categorias de trabalho. Neste sentido, para uma análise 

mais aprofunda, seria preciso subdividir os trabalhadores do setor público em categorias 

profissionais
21

, por exemplo: profissionais da área da Saúde; da Justiça; da Educação, entre 

outras. Assim como seria necessário separar os trabalhadores por esfera federal, estadual e 

municipal. Os resultados obtidos no modelo de Ñopo estão de acordo com as evidências 

apresentada na Estatística descritiva.   

 

2.5 Considerações finais 

 

Este capítulo teve como objetivo analisar a discriminação de rendimento do 

trabalho por sexo, raça e situação de domicílio do migrante de retorno nordestino. A análise 

considerou quatro setores de atividade na região Nordeste: formal privado, informal privado, 

público e autônomo informal.  

Foram utilizados neste trabalho microdados do Censo Demográfico de 2010 

extraídos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE).  Para atingir os objetivos, 

utilizou-se o método não paramétrico de Ñopo (2008). Essa metodologia mostra o diferencial 

de rendimentos entre grupos, considerando características similares entre as pessoas, ou seja, 
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Analisar o diferencial de rendimento no setor público por categoria profissional foge aos objetivos deste 

trabalho. Essa hipótese levantada fica como sugestão para pesquisas futura.   
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dentro do suporte comum. O efeito total do diferencial pode ser dividido em efeito das 

características observáveis e efeito discriminatório.   

Os dados da Estatística descritiva revelaram que o migrante de retorno nordestino 

que trabalha no setor público, comparado aos dos demais setores, apresentou os maiores anos 

de estudos, maiores níveis de rendas e menor horas trabalhadas semanalmente. Os do sexo 

masculino exprimiram maiores rendimentos, trabalharam mais horas semanalmente em todos 

os setores, entretanto, são menos escolarizados do que as mulheres. As pessoas que 

retornaram para o meio urbano e os retornados com raça branca, de modo geral, formam mais 

bem remunerados.  

Com base na decomposição de Ñopo, observou-se no mercado de trabalho 

agrupado a existência de um diferencial total de renda para o migrante de retorno mulher (-

0,0714), em relação ao homem. O efeito discriminação foi de -0,0834, sendo que o efeito das 

características observáveis atua no sentido de reduzir o diferencial total de rendimento. 

Considerando o mercado de trabalho desagregado, verificou-se que todos os setores de 

atividades registraram efeitos discriminatórios em relação às mulheres. Nos setores informal 

privado e público, o efeito das características observáveis age no sentido de aumentar o 

diferencial de rendimento.  

A análise via raça no mercado de trabalho agregado expressou diferencial de 

renda sobre o retornado não branco em razão do efeito das características observáveis e do 

efeito discriminatório. Considerando os setores desagregados, assim como na análise por 

sexo, o efeito discriminatório via raça ocorreu em todos os setores. Em relação ao efeito das 

características observáveis, os quatro setores denotaram efeitos negativos em relação aos não 

brancos. O menor efeito discriminatório ocorreu no setor informal privado, seguido do setor 

autônomo informal.   

Por fim, foram mostrados os resultados da decomposição do diferencial de 

rendimento por situação de domicílio (rural ou urbano). Os resultados tiveram efeitos das 

características não observáveis negativos, tanto no mercado de trabalho agregado quanto por 

setores, de modo a beneficiar o retornado urbano. No setor público, tanto o diferencial total de 

rendimento quanto o efeito discriminatório foram maiores do que nos demais setores. Com 

relação ao efeito discriminatório no setor público, esperava-se que fosse baixo, ou 

praticamente inexistente.  

Assim, uma das principais evidências a que se chega para a migração de retorno 

nordestina está em que a magnitude do efeito discriminação de rendimento varia, dependendo 
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do setor de atividade em que os retornados estão trabalhando. No setor público, por exemplo, 

tanto para gênero, raça ou situação de domicílio, o efeito não observável sobre a disparidade 

de rendimento foi muito elevado.  Isso reforça a literatura quanto à importância conferida às 

políticas públicas de redução de discriminação de rendimentos, assim como suporte às 

políticas voltadas para atender à dinâmica dos fluxos migratórios.  
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3 MIGRAÇÃO DO TRABALHO: DIFERENCIAL DE RENDIMENTOS ENTRE OS 

TRABALHADORES CADASTRADOS NOS SINDICATOS RURAIS E URBANOS 

BRASILEIROS 

 

3.1 Introdução 

 

A partir da década de 1960, o mercado de trabalho rural brasileiro passou por 

importante transformação, em virtude da modernização e expansão das fronteiras agrícolas
22

, 

bem como da criação de vários órgãos públicos
23

, com o objetivo de melhorar o desempenho 

agropecuário e de políticas públicas para o setor. 

As mudanças estruturais ocorreram majoritariamente nos grandes latifúndios 

empregadores de mão de obra, o que levou a uma substituição em massa do fator de produção 

trabalho por maquinaria e equipamentos. Esse processo, aliado a outros aspectos de natureza 

econômica, social e climáticas como o problema da seca no Nordeste, foi responsável pelos 

maiores fluxos migratórios de pessoas do campo para as cidades entre nos anos 1960 a 

1980
24

, fenômeno conhecido como êxodo rural.       

Os censos demográficos do IBGE mostram que, em 1950, a taxa de urbanização 

no Brasil era de 36,1%, e em 1970, passou para 55,9%. Em 2000, os registros evidenciaram 

137,756 milhões de habitantes urbanos, demonstrando que, em 50 anos, a população urbana 

aumentou 633,4% e a taxa de urbanização cresceu em 81,2%. O Censo de 2010 evidencia que 

esse contingente chegou a 84 %, ou seja, com uma população de 194 milhões de pessoas no 

País, cerca de 161 milhões viviam em áreas urbanas. Esse aumento substancial da urbanização 

é atribuído ao crescimento vegetativo populacional e aos movimentos migratórios rurais
25

 

(INSTITUTO MAURO BORGES DE ESTATÍSTICAS E ESTUDOS 

SOCIOECONÔMICOS, 2012).  

Neste contexto, destaca-se a relevância de estudar a mobilidade da mão de obra 

rural para o mercado de trabalho urbano brasileiro. Os movimentos migratórios podem ser 
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Essas mudanças ficaram conhecidas como “a revolução verde”, caracterizadas por um conjunto de inovações 

tecnológicas no setor agrícola. A principal finalidade foi expandir a produtividade na agricultura por meio de 

práticas como o cruzamento genético, a utilização de agrotóxico, fertilizante e elevação da mecanização das 

atividades agrícolas. No Brasil, esse processo ocorreu em meados da década de 1960. Para detalhes sobre o 

assunto, ver Matos (2010).  
23

EMATERCE, EMBRAPA, INCRA, entre outros criados para melhorar o setor agropecuário no Brasil.  
24

Lima (1995) aborda a representatividade que o êxodo rural brasileiro assumiu no período de 1960 a 1980. Os 

valores percentuais referentes a esse processo foram detalhados na segunda seção deste trabalho. Justo (2006) 

analisou a migração rural-urbana no Brasil no período de 1980-2000. 
25

 Nos últimos anos, o governo brasileiro adotou e adota um conjunto de ações no intuito de reduzir a pobreza 

rural e fixar a população no campo. Entre os principais programas de governo foram implementados o Programa 

Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar (PRONAF), Programa Garantia Safra, Bolsa Estiagem, 

Bolsa Família e o Agroamigo.  
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compreendidos como de natureza permanente
26

 ou temporária. Ressalta-se que a maioria dos 

trabalhos encontrados na literatura brasileira sobre migração rural-urbana dá maior atenção 

aos deslocamentos permanentes
27

. A literatura
28

 que estuda os deslocamentos de curta 

duração não faz distinção entre trabalhadores que residem em áreas rurais, mas que se 

deslocam para trabalhar em áreas urbanas. Assim, a principal contribuição deste trabalho se 

dá no sentido de buscar estudar um ponto não explorado na literatura - a mobilidade 

temporária do trabalho de pessoas que residem no meio rural e possui trabalho urbano 

(trabalhador rural-urbano). Não foram encontrados trabalhos com esta finalidade. 

Assim, este capítulo tem como objetivo geral analisar o hiato de rendimentos, ao 

comparar a renda do trabalhador rural-urbano em relação à renda de dois outros grupos de 

pessoas, o trabalhador urbano-urbano e o trabalhador rural-rural. O estudo é referente ao 

Brasil, nos períodos de 2005 e 2015. De modo mais específico, busca-se responder às 

seguintes perguntas: o trabalhador rural-urbano possui características pessoais/produtivas que 

o tornam positivamente selecionado no mercado de trabalho urbano? Fatores que não afetam a 

produtividade do trabalho são importantes para explicar as disparidades de rendimentos entre 

esses grupos de trabalhadores? Tem como hipótese que o trabalhador Rural-Urbano é mais 

qualificado e mais bem remunerado do que o trabalhador rural-rural.  

A metodologia utilizada neste capítulo é considerada recente na literatura
29

,pois se 

baseia em regressões Recentradas na Função de Influência (RIF),do inglês-Recentered 

Influence Function Regression (FIRPO; FORTIN; LEMIEUX, 2007; 2009).A principal 

vantagem desse método é a possibilidade de atribuir um “Efeito Composição” e um “Efeito 

Estrutura Salarial” para cada variável determinante do nível de renda em distintos pontos da 

distribuição de rendimentos. 

Além da introdução, o capítulo foi estruturado em mais quatro seções. A segunda 

traz a revisão de literatura; a terceira seção, a metodologia; em seguida, os resultados e 

discussões e por fim, as considerações finais. 

 

                                                           
26

Migração permanente refere-se ao deslocamento de pessoas com mudança fixa ou por tempo indeterminado. A 

migração temporária tem como característica principal o fator temporalidade. Esse tipo de migrante se desloca 

por um período que pode ser dias ou intervalo de tempo maior, mas sem o objetivo de se fixar no local de 

destino.  
27

Por exemplo: Justo (2006); Ramalho (2007); Ramalho e Silveira Neto (2012). 
28

 Entre alguns autores: Ântico (2005), Ojima, Silvae Pereira (2007); Ojima, Marandola Jr. (2012) e Ojima, 

Monteiro e Nascimento (2015). 
29

Possui vantagens comparadas a outros relacionados, por exemplo:  DiNardo, Fortin e Lemieux (1996) e 

Machado e Mata (2005).  

http://lattes.cnpq.br/3111648323926056
http://lattes.cnpq.br/5970192329581492
http://lattes.cnpq.br/9604786836370366
http://lattes.cnpq.br/3111648323926056
http://lattes.cnpq.br/3111648323926056
http://lattes.cnpq.br/9951240700957855
http://lattes.cnpq.br/9951240700957855
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3.2 Referencial teórico 

 

Esta seção está dividida em dois módulos, o primeiro analisa as principais teorias 

que explicam a migração do trabalho, tanto em um contexto geral como direcionada ao caso 

brasileiro, bem como mostra evidências empíricas da migração rural-urbana no Brasil. O 

segundo módulo refere-se à dinâmica da mobilidade pendular no Brasil. Ressalta-se que nos 

trabalhos empíricos encontrados sobre migração temporária, as menores divisões territoriais 

analisadas são cidades, no entanto, não há divisão nos deslocamentos entre áreas rurais e 

urbanas. Uma das possíveis explicações para esse fato é a limitação de informações nos 

censos demográficos.   

 

3.2.1 Teoria da Migração do Trabalho e evidências empíricas da migração rural-urbana 

 

De modo geral, as teorias que estudam o movimento migratório rural-urbano são 

influenciadas pelos efeitos do desenvolvimento econômico desigual entre o meio rural e o 

urbano. Em edição a esse componente, a migratório é vinculada à Teoria do Capital Humano, 

considerada como principal explicação para a seletividade do trabalhador.     

Nesse sentido, Justo (2006) assinala que os modelos encontrados na literatura 

internacional que buscam explicar os deslocamentos populacionais podem ser divididos em 

duas categorias. A primeira analisa os movimentos migratórios do ponto de vista agregado, 

considerando as características do local de origem ou de destino da migração. Neste caso, a 

motivação da migração é explicada pelos diferenciais de renda entre as localidades. Na 

segunda categoria, os modelos buscam explicar a migração por meio da decisão individual 

considerando características pessoais observáveis ou não observáveis que afetam o propósito 

de migrar. 

O fenômeno migratório analisado do ponto de vista da Teoria do Capital Humano 

é explicado pela seguinte concepção; migrar é uma escolha racional tomada com suporte na 

comparação entre o fluxo de benefícios esperados e os custos financeiros e psicológicos 

associados ao deslocamento entre duas ou mais regiões. Assim, a pessoa será mais propensa a 

migrar se esperar um retorno líquido positivo (SJAASTAD, 1962).  A hipótese básica é de 

que o indivíduo racional migre em resposta aos incentivos econômicos.  

Os modelos de economia dual desenvolvidos por Lewis (1954), Ranis e Fei 

(1961) foram os primeiros a iniciar o debate na literatura econômica sobre o fenômeno das 

migrações rurais. Esses modelos assinalam que o desenvolvimento econômico produz um 
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diferencial entre a produtividade do trabalho no meio rural e urbano capaz de proporcionar 

grandes fluxos migratórios da área rural para os centros urbanos. A migração da força de 

trabalho é, portanto, uma resposta ao diferencial de renda entre essas duas áreas.   

Um dos primeiros modelos a elaborar uma explicação econômica do processo de 

migração rural-urbana surgiu com Todaro (1969), Harris e Todaro (1970). O citado modelo 

explica que o principal condicionante para a decisão de migrar do campo para as cidades é o 

diferencial entre a renda urbana esperada e a renda rural. A renda urbana esperada é definida 

como a renda urbana ponderada pela probabilidade de emprego na cidade.  Assim, o migrante 

potencial compara a sua renda rural corrente com a renda que espera auferir na cidade, 

considerando-se a probabilidade de ficar desempregado por um determinado período no setor 

urbano (LIMA, 1995).  

Uma vez realizada essa síntese sobre as teorias clássicas que buscam explicar a 

migração do trabalho, serão referidos alguns trabalhos empíricos sobre a literatura brasileira 

referente ao processo migratório rural-urbano e o diferencial de rendimentos entre o mercado 

de trabalho rural e o urbano. As principais evidências são mostradas com base em Martine 

(1987); Lima (1995); Martine (1992); Amaral, Rodrigues e Fígoli (2002); Justo 

(2006);Ramalho e Silveira Neto (2007; 2012) e Russo, Alves e Parré (2016). Ressalta-se que, 

na literatura nacional, são escassos trabalhos empíricos sobre a migração rural-urbana, 

principalmente referente aos movimentos considerados de curta duração (exemplo: 

mobilidade pendular).  

O êxodo rural brasileiro chegou ao seu auge nas duas primeiras décadas do século 

XX. De acordo com Martine (1987), de 1960 a 1970, aproximadamente, 13 milhões de 

pessoas migraram das áreas rurais para os centros urbanos, o que correspondia a 33% da 

população rural no início do período. De 1970 a 1980, a população de migrantes que 

abandonaram o meio rural foi de aproximadamente 16 milhões, o que correspondia a 38% da 

população rural (LIMA, 1995).   

Amaral, Rodrigues e Fígoli (2002) destacam que, principalmente nos anos de 

1970, fatores como a apropriação acelerada da terra, a modernização técnica do campo, 

concentração das propriedades e modificação das relações sociais de produção gerando 

mudanças nas relações de trabalho, levaram a uma redução da demanda por mão de obra nas 

atividades rurais, e, consequentemente, aumentou a mobilidade ocupacional e espacial da 

força de trabalho. Esses anos ficaram historicamente marcados pela absorção de “excedentes 

populacionais”, trabalhadores agrícolas, nas cidades brasileiras.  

http://lattes.cnpq.br/8300883324085662
http://lattes.cnpq.br/3033207856459986
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Na tentativa de explicar o fenômeno migratório rural-urbano, Martine (1992), na 

mesma linha de pensamento seguida posteriormente por Amaral, Rodrigues e Fígoli (2002) e 

Lima (1995), acrescentam que o êxodo rural brasileiro em massa pode ser atribuído ao 

modelo de desenvolvimento industrial no meio urbano e o processo de modernização da 

agricultura. Segundo Justo (2006), o fortalecimento do mercado interno nacional decorrente 

do processo de industrialização brasileira, provocou no meio rural tanto força de expulsão de 

população, derivada da expansão das fronteiras agrícola com acentuada concentração 

fundiária, quanto na modalidade de inserção dos trabalhadores rurais nos diversos segmentos 

urbanos.  

Ramalho (2007), nesse mesmo raciocínio, considera que a expansão do setor 

terciário nos centros urbanos, juntamente com a mecanização da agricultura nas áreas rurais, 

são características que continuam a favorecer os movimentos populacionais para as cidades; 

em adição, destaca a importância da maior disponibilidade de bens e serviços públicos nas 

áreas urbanas. Cabe enfatizara ideia de que fatores tradicionais como a pobreza no meio rural, 

o fenômeno da seca, a concentração fundiária e o desemprego de modo geral, ampliam o 

movimento de saída de pessoas de áreas rurais para os centros urbanos.   

Ramalho (2007), na tentativa de explicar a migração rural-urbana brasileira nos 

anos de 1991 e 2000, com base nos censos demográficos, utilizou como principal argumento 

teórico a abordagem do capital humano e os atributos heterogêneos das pessoas. Os resultados 

evidenciaram que o migrante rural-urbano é basicamente não branco, e é composto de pessoas 

mais escolarizadas que os nãos migrantes rurais.  Essas informações mostram que o migrante 

rural-urbano é positivamente selecionado
30

 em diversas características, sobretudo, em idade e 

educação, visto que os mais jovens e escolarizados detêm mais expectativas quanto à 

obtenção do potencial retorno do empreendimento de migrar para as cidades.   

Os setores que mais empregaram a população rural nas zonas urbanas foram 

comércio e serviços e indústria, o que representa, aproximadamente, 63% dos trabalhadores 

ocupados. Já em relação aos que permaneceram nas áreas rurais, aproximadamente 79% dos 

trabalhadores foram alocados no setor primário.  Outra informação relevante encontrada foi o 

percentual de migrantes abaixo da linha de pobreza, o qual se mostrou menor do que no grupo 
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Essa expressão é utilizada na literatura, por exemplo, Ramalho e Silveira Neto (2007) e Justo (2006), com a 

finalidade de explicar os casos em que o migrante é selecionado por meio de atributos ou características 

pessoais, entre outros fatores, que os tornam potencialmente mais produtivos no mercado de trabalho.  
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do não migrante rural. Esse resultado é uma evidencia que a migração rural-urbana é uma 

opção viável para os indivíduos fugirem da pobreza no meio rural (RAMALHO, 2007). 

Ramalho e Silveira Neto (2012) analisaram a inserção do migrante de origem 

rural no mercado de trabalho (formal e informal) urbano brasileiro. Usaram como base de 

dados o Censo Demográfico de 2000. Os resultados evidenciaram que a probabilidade de 

ingresso do migrante no setor formal é condicionada, sobretudo, pela dotação de capital 

humano. O migrante rural-urbano inserido no segmento formal é positivamente selecionado. 

A média de salário-hora no setor formal supera o rendimento do migrante assalariado 

informal, principalmente quando se considera a remuneração no setor público. Em relação aos 

setores de atividades, identificaram a existência de barreiras à entrada em alguns segmentos 

do mercado de trabalho. De acordo com os autores, a maioria dos migrantes ocupados como 

assalariados na economia informal nos centros urbanos procura, após certo tempo, se inserir 

no setor formal. Assim, o setor informal funciona como um estado de transição para o 

migrante rural-urbano que procura emprego no setor formal.      

Russo, Alves e Parré (2016) analisaram o diferencial de rendimento entre 

trabalhadores rurais e urbanos no Brasil (desconsiderando o processo migratório) com base 

nos dados da PNAD 2013. Buscaram mostrar a desigualdade de rendimento conforme as 

regiões brasileiras. Entre os principais resultados, mostraram que os trabalhadores rurais 

obtiveram remunerações piores do que os trabalhadores urbanos, tanto no contexto nacional 

quanto por regiões, exceção feita ao Centro-Oeste. Segundo os autores, o nível educacional é 

considerado a variável mais importante na explicação dos diferenciais de rendimentos entre 

tais pessoas, no entanto, as disparidades de rendimentos também são determinadas por fatores 

relacionados à discriminação no mercado de trabalho rural e urbano. 

Fazendo uma análise geral dos autores revisados neste tópico, verifica-se que a 

disparidade de rendimentos entre o trabalhador rural e o trabalhador urbano (seja ele de 

origem rural ou não) é algo consensual entre os autores. A literatura mostra que o trabalhador 

urbano é diferenciado em termo de capital humano e, consequentemente, registra maior 

remuneração do trabalho.   

http://lattes.cnpq.br/8300883324085662
http://lattes.cnpq.br/3033207856459986
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3.2.2 Deslocamento pendular no Brasil 

 

De acordo com o conceito de migração empregado neste trabalho, é razoável 

supor que grande parte do grupo de trabalhador rural-urbano seja formada por migrante 

pendular. De tal maneira, se pertinente realizar breve abordagem a respeito desse tipo de 

migração no Brasil.  

Segundo Ojima; Silva e Pereira (2007), o deslocamento pendular
31

 pode ser 

definido como a mobilidade de pessoas, em um contexto regional, ou seja, quando o local de 

residência é diferente daquele no qual a pessoa informa como local de trabalho ou estudo. 

Nessa espécie de deslocamento populacional, considera-se a mobilidade de pessoas 

diariamente entre áreas de residência e de trabalho (ou estudo).   

Estudos sobre mobilidade pendular no Brasil abordam, via de regra, 

deslocamentos entre aglomerados urbanos ou regionais. É considerado como intervalo 

temporal de deslocamento o cotidiano das pessoas. As pesquisas empíricas na literatura 

brasileira sobre deslocamento pendular, normalmente, são desenvolvidas com base nos 

microdados dos censos demográficos.  As informações sobre deslocamentos pendulares nos 

censos existem desde 1980, salvo algumas limitações ocorrentes no Censo de 1991.  

No Censo de 2010 foram separadas as informações sobre os deslocamentos para 

trabalho e estudo, e ainda incorporou informações adicionais, entre elas o tempo do 

deslocamento entre casa e trabalho; são informações consideradas fundamentais para o 

planejamento de políticas públicas, voltadas principalmente para o setor de transportes. Os 

censos demográficos são importantes ferramentas de análises para entender o processo de 

mobilidade pendular, no entanto, contêm limitações metodológicas, pois identificam 

espacialmente apenas os deslocamentos quando o município de residência é distinto do 

município de trabalho (OJIMA; MONTEIRO; NASCIMENTO,  2015). 

Ojima; Silva e Pereira (2007) analisaram a proporção de pessoas que realizaram 

movimentos pendulares pelo total da população que trabalhava ou estudava em 1980 e 2000 

nas cidades brasileiras. Como resultados, encontraram que, em 1980, a proporção dos 

deslocamentos pendulares sobre a população total era de 4,4% e, em 2000, passou para 6,2%. 

O deslocamento pendular corresponde, basicamente, a população em idade ativa (de 15 a 64 

anos), grupo etário responsável por aproximadamente 92% do total de pessoas que 

trabalhavam ou estudavam em município diferente daquele onde residiam no ano de 2000.  O 

                                                           
31

São geralmente considerados entre duas cidades ou cidade-campo. 

http://lattes.cnpq.br/3111648323926056
http://lattes.cnpq.br/5970192329581492
http://lattes.cnpq.br/9604786836370366
http://lattes.cnpq.br/9951240700957855
http://lattes.cnpq.br/2657769842995047
http://lattes.cnpq.br/3111648323926056
http://lattes.cnpq.br/5970192329581492
http://lattes.cnpq.br/9604786836370366
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principal intervalo etário se manteve de 20 a 24 anos.  Em relação ao sexo, esses movimentos 

expressaram maior concentração entre os homens, embora tenha se reduzido 

significativamente nas duas décadas estudadas. Ademais, em 1980, os homens correspondiam 

a aproximadamente 75% das pessoas de mais de dez anos que faziam movimentos pendulares 

no Brasil. Entretanto, no ano 2000, essa proporção diminuiu para cerca de 60% dos 

movimentos pendulares.     

No decurso do período examinado houve “desconcentração” dos deslocamentos 

pendulares em termos de estrutura etária, com envelhecimento relativo da população de 

migrantes pendulares e maior participação feminina nos movimentos, ou seja, ampliou-se a 

mobilidade de pessoas para uma parcela maior da população. O migrante pendular é 

positivamente selecionado, é um grupo de trabalhadores com melhor nível educacional e 

obtém maior renda, se comparado com as pessoas que residem e trabalham no mesmo 

município (OJIMA; SILVA; PEREIRA, 2007).   

Em relação aos anos de 2000 e 2010, os censos demográficos desses períodos 

mostram que o número de pessoas que residem em município diferente daquele do trabalho 

no Brasil evoluiu em um ritmo significativo, passando de 7,3 para 11 milhões de pessoas nas 

duas décadas. Esses deslocamentos pendulares embora estejam concentrados basicamente na 

região Sudeste (53%), denotaram expansão nas demais regiões do país (OJIMA; 

MARANDOLA JR, 2012).  

 

3.3 Metodologia 

 

Neste módulo, delineiam-se os procedimentos metodológicos utilizados no 

trabalho. Inicialmente se trazem a natureza dos dados e os filtros aplicados. Em seguida, foi 

exposto o modelo econométrico referente à decomposição de distribuição quantílica 

desenvolvido por Firpo; Fortin; Lemieux (2007; 2009).    

 

3.3.1 Natureza dos dados 

 

A base de dados utilizada neste trabalho é composta por meio dos microdados da 

Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) referente aos anos de 2005 e 2015, 

disponibilizados por meio do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). Ressalta-

se que o ano de 2015 corresponde a um período de crise política e econômica, com intensa 

retração do Produto Interno Bruto (PIB), e instabilidades no mercado de trabalho. De tal 

http://lattes.cnpq.br/3111648323926056
http://lattes.cnpq.br/5970192329581492
http://lattes.cnpq.br/9604786836370366
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maneira, se considerou pertinente fazer um comparativo com o período de dez anos antes 

(2005)
32

, ano em que a economia brasileira revelou moderado crescimento econômico. 

Para a seleção da amostra foram empregados alguns filtros, pois foram excluídos, 

os trabalhadores
33

 autônomos, avulsos, profissionais liberais, funcionários públicos e 

vinculados a “outro sindicato”.  Foram excluídas também pessoas com idade menor do que 16 

anos e maior que 65 anos, tendo em vista que as pessoas pertencentes a esses dois grupos 

extremos têm mais probabilidade de estar fora do mercado de trabalho. Foram excluídos 

trabalhadores com renda no trabalho principal maior do que R$ 1.000.000,00. Em todas as 

estimativas foram considerados os pesos de amostragem e a estratificação, tornando complexa 

a amostra da PNAD. As variáveis utilizadas neste capítulo estão no Quadro 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
32

O rendimento de 2005 foi atualizado para 2015 a partir de dados do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) - 

Restrito do IBGE. Disponível em: http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/ PDFs/TDs/td_0897.pdf.  
33  Devido à limitação nos dados da PNAD, para identificar a migração do trabalho entre o meio rural e urbano, só foi 

possível considerar trabalhadores sindicalizados.  

http://www.ipea.gov.br/portal/images/stories/%20PDFs/TDs/td_0897.pdf
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Quadro 2- Definições das variáveis
34

 utilizadas 

Variável Dependente Descrição 

Ln rendimento/hora Logaritmo natural do rendimento por hora trabalhada decorrente do trabalho 

principal 

Variáveis Explicativas Descrição 

Educação Anos de estudos do trabalhador 

Exper. Experiência
35

 = (Idade – Idade de ingresso no mercado de Trabalho) 

Exper. 2   Experiência ao quadrado 

 Trabalhador Rural-Urbano = 1 e 0 caso o contrario 

Dummy Trabalhador Trabalhador Rural-Rural = 1 e 0 caso o contrario 

 Trabalhador Urbano-Urbano = 1 e 0 caso o contrário 

Dummy Sexo Masculino = 1 e Feminino = 0 

Dummy Raça Branco = 1 e Não branco = 0 

 Região Nordeste = 1 e 0 caso contrário 

Dummy Região
36

 Região Sudeste = 1 e 0 caso contrário  

 Região Centro-Oeste = 1 e 0 caso contrário 

 Região Sul = 1 e 0 caso contrário 

Dummy de Atividade:  

Agrícola 

Indústria  

Construção  

Comércio e reparação 

Transporte 

Educação, saúde e serviço 

sociais. 

 

 

 

Será considerado 1 para o setor que o individuo trabalha e 0 para os demais 

setores. 

Fonte: Elaboração do autor. 

Nota: As variáveis sexo masculino; raça branca, atividade agrícola e região Norte foram deixadas de fora das 

estimações como categoria-base em seus respectivos grupos de dummies. 

 

Em relação aos grupos de trabalhadores analisados neste trabalho são aplicadas as 

seguintes definições:  

I. trabalhador rural-urbano: indivíduo que possui situação censitária na área rural e é 

sindicalizado como empregado urbano;  

II. trabalhador urbano-urbano: indivíduo que possui situação censitária na área urbana 

e é sindicalizado como empregado urbano; 

III. trabalhador rural-rural: indivíduo que possui situação censitária na área rural e é 

sindicalizado como trabalhador rural. 

                                                           
34

As variáveis utilizadas estão de acordo com a literatura referente a regressões quantilicas incondicionais. Entre os principais 

trabalhos, os de Firpo, Fortin, Lemieux (2007; 2009); Meireles (2014); Miro e Franca (2016);  Oliveira e Silveira Neto 

(2016).  Além disso, tem como base a disponibilidade de dados da PNAD.   
35Geralmente, como proxy da variável experiência, a literatura adota a medida de “idade - anos de estudo – 6 anos”,  onde o 6 

representa o ano modal de ingresso na escola. Segundo Resende e Wyllie (2006), essa proxy  ignora a contagem simultânea 

de anos de estudos e experiência de trabalho. Como alternativa para reduzir o problema de viés de seleção, os autores 

sugerem como proxy  experiência, a diferença entre as variáveis: “Idade – Idade de ingresso no mercado de Trabalho”;  

procedimento seguido por  Costa, Costa e Mariano (2016) e Cavalcante e Justo (2017).  Ressalta-se que esta medida também 

não está livre de viés em razão de períodos de inatividades.   
36É considerada uma variável de suma importância neste trabalho, partindo da hipótese de que a migração do trabalho poderá 

ocorrer com intensidade e circunstâncias distintas em cada macrorregião do País. 

http://lattes.cnpq.br/4099704016894579
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Cabe deixar claro o fato de que, neste capitulo da dissertação, o conceito de 

migração do trabalho se refere ao caso em que a pessoa tem situação censitária no meio rural 

(local de domicílio), mas é sindicalizada como empregado urbano (local de trabalho), 

migrando assim a força de trabalho do meio rural para o meio urbano. Não existe outra 

variável nas PNADs (2005 e 2015) que identifique se a pessoa trabalha na área rural ou 

urbana, razão por que por se utilizou essa proxy. Nesse caso, o que justifica considerar que o 

indivíduo seja empregado urbano ou trabalhador rural é o seu tipo de sindicato.  

O trabalhador urbano-urbano e o trabalhador rural-rural são analisados como a 

não migração do trabalho. Ressalta-se que não houve possibilidade de identificar se o 

trabalhador com situação censitária no meio rural e é sindicalizado no meio urbano retorna do 

meio urbano para o meio rural todos os dias. Pressupõe-se, no entanto, que esse trabalhador se 

desloca da área de residência para a de trabalho, e vice-versa, em curtos períodos, podendo ser 

diariamente, semanalmente ou outro intervalo de curto prazo. 

 

3.3.2 Modelo econométrico 

 

Esta subseção descreve o modelo empírico usado nas estimações e decomposições 

do diferencial de rendimentos entre os grupos de trabalhadores. Foram estimadas equações 

que consideram um conjunto de variáveis explicativas, o qual, segundo a literatura, influencia 

no rendimento do trabalho. A função de rendimentos linearizada pode ser representada pela 

seguinte equação:  

                                                                                                                                                                      ( )  

onde      é o  logaritmo natural do rendimento da pessoa i (       ) que trabalha na 

área  (urbana = u ou rural=r);     representa o conjunto de variáveis explicativas, inclui 

características individuais,  setor de atividade e região geográfica do trabalhador. O   é o 

vetor de retorno associado às características dos indivíduos e     corresponde ao termo de 

erro, tal que ,    -     

As estimações do diferencial de rendimentos entre os grupos de trabalhadores 

foram realizadas por quantis de distribuição do rendimento (q10, q25, q50 e q90). Nesta 

finalidade aplicou-se a metodologia proposta por Firpo, Fortin e Lemieux (2007).É uma 

generalização da decomposição do diferencial de rendimentos por meio da metodologia de 

Oaxaca (1973) e Blinder (1973).  
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Segundo Firpo, Fortim e Lemieux (2007; 2009) e Miro e Franca (2016), essa 

abordagem de decomposição adota estimações de regressões quantílicas incondicionais 

baseadas no conceito de Função de Influência (FI) e Função de Influência Recentrada (FIR) 

combinadas com um procedimento de reponderação inspirado em DiNardo; Fortin e Lemieux 

(1996). Na literatura, é comumente denominada de RIF,do inglês Recentered Influence 

Function Regression. 

 

3.3.2.1 Método de decomposição por quantil incondicional: função de Influência Recentrada 

(FIR) 

 

Segundo Firpo, Fortin e Lemieux (2007 e 2009), é possível estimar o efeito de um 

conjunto de variáveis   sobre distintas estatísticas da distribuição de uma variável aleatória    

aplicando os conceitos de FI e FIR. Sendo  uma variável aleatória (que neste caso representa 

o rendimento do trabalhador) com função de distribuição acumulada   ( )  e  (  )  uma 

estatística dessa distribuição, matematicamente, essa estatística pode ser assim escrita: 

             (  )  ∫ ( )   ( )                                                                                            ( )  

onde  ( ) é uma função relacionada à estatística de interesse. Para o caso da média, por 

exemplo,  ( )   . A FIR para esta variável é definida por    (   )   (  )    (   )  

 ( ). Logo, tem-se que:  ,   (   )-   (  ). 

Neste experimento, o interesse está nos efeitos ou retornos que o conjunto de 

variáveis  representa nos distintos quantis incondicionais de  , de forma que  (  )    , o 

 -ésimo quantil de   . A FI é representa por: 

               (    )  
   *    +

  (  )
                                                                                       ( )  

Nessa expressão,   (  ) é a função de densidade de probabilidade de  verificado 

em   , e  *    + é uma variável indicadora que denota a ocorrência de y até o limite do 

quantil. Por definição, a FIR é expressa por: 

    (    )     
   *    +

  (  )
      *    +                                                             (  )    

onde      
 

  (  )
 e         

   

  (  )
. 
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Tendo como finalidade relacionar a estatística de interesse ao conjunto de 

variáveis , um vetor de variáveis aleatórias, pode-se aplicar a “lei de expectativas iteradas” e 

obter:  

 (  )  ∫   (   )   ( )  ∫ ,   (   )|   -   ( )                      (  )   

onde   ( ) é a função de distribuição acumulada de  . Esse resultado indica que qualquer 

estatística de interesse pode ser representada na forma de um valor esperado, podendo ser 

representado como: 

                       ,   (   )|   -       , *    +|   -                                                (  )   

Firpo, Fortin e Lemieux (2009) mostram que os efeitos parciais não 

condicionados de alterações em   ( )podem ser obtidos por: 

 ( )  ∫
  ,   (   )|   -

  
   ( )                                                                          (  )   

em que  ( )  denota o vetor de efeitos parciais de mudanças em cada variável de  , 

assumindo que a distribuição de   em função de   permaneça constante. Esse resultado 

significa que os efeitos parciais de mudanças em   ( ) podem ser estimados por métodos de 

regressão, nesse caso, regredindo a FIR de   em termos de uma estatística de interesse, em 

relação a um conjunto de covariada  . 

A função quantílica incondicional pode ser aplicada de maneira direta, similar à 

estimação de um modelo de regressão linear por mínimos quadrados ordinários. O primeiro 

passo da aplicação é estimar a FIR para o  -ésimo quantil de   de acordo com a equação (6). 

O segundo passo é estimar a regressão    (    ) em relação ao conjunto de variáveis  : 

          ,   (    )| -                                                                                                  (  )                      

Considera-se que os coeficientes    representam uma aproximação do efeito 

marginal de cada variável explicativa sobre o quantil incondicional   . Ressalta-se que a 

regressão quantílica condicional provê estimativas, coeteris paribus, do retorno de cada 

característica individual, onde este retorno é variável entre as pessoas de acordo com o quantil 

incondicional a que pertencem; enquanto isso, a regressão quantílica incondicional estima o 

efeito de pequenas mudanças, coeteris paribus, em uma característica dos indivíduos em cada 

quantil da distribuição, permitindo, assim, avaliar o efeito sobre diversas estatísticas da 

distribuição (FOURNIER; KOSKE, 2012).  

Assim, neste trabalho, objetiva-se identificar de que modo as variáveis 

explicativas influenciam na diferença de rendimentos entre os grupos de trabalhadores rural-

urbano, urbano-urbano e rural-rural no mercado de trabalho brasileiro. 
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Com base no procedimento exposto, é possível obter a decomposição do 

diferencial de rendimentos entre os trabalhadores em determinado quantil  , aplicando uma 

generalização do método de Oaxaca - Blinder com base na Função de Influência Recentrada 

(FIR). 

               (   |   )    (   |   )                                                                             

     [  (   |   )    (   |   )]  [  (   |   )    (   |   )]    

                       
     

                                                                                                           (  )  

 

onde   (   |   ) indica o rendimento do trabalho observado por parte dos indivíduos na área 

de trabalho     (urbana) no o quantil  ; e   (   |   ), é a mesma informação referente à 

área de trabalho     (rural). O termo   (   |   )representa o desempenho contrafactual 

para o quantil  . Empregando este contrafactual é possível decompor o diferencial de 

rendimento em dois termos: O primeiro é denominado de “Efeito Composição”,   
  , que 

capta o efeito das diferenças nas características observadas, enquanto o segundo é defino 

como “Efeito Estrutura Salarial”, mostrando diferenças nos retornos das características de 

cada grupo.  

Aplicando o valor esperado das FIR e assumindo uma especificação linear, em 

termos das equações estimadas, tem-se: 

  ̂   ( ̅  ̂  )   ̅  ̂   

 ̂   [ ̅  ̂    ̅  ̂  ]  [ ̅  ̂    ̅  ̂  ]                                                  

       ̂    ̂  , ̅   ̅ -   ̅ [ ̂    ̂  ]                                                                        . 

Uma das deficiências do método de decomposição de Oaxaca (1973) é que o 

efeito de cada variável depende diretamente da escolha do grupo omitido das estimações. Esse 

problema é comum para as variáveis explicativas categóricas. Segundo Fortim, Lemieux e 

Firpo (2011), não existe solução geral satisfatória para essa situação, no entanto possíveis 

correções são apontadas por Oaxaca e Ransom (1999) e Yun (2005; 2008). Neste trabalho, 

assim como nos de Meireles (2014), Miro e Franca (2016) e Mariano (2016) que também 

usaram regressão quntílica incondicional, não foi aplicada essa correção.  
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3. 4 Resultados e discussões 

 

Esta seção cobre três segmentos. No primeiro, estão interpretações descritivas das 

variáveis usadas no modelo econométrico. O segundo refere-se às estimações da função de 

influência recentrada ou RIF. Foram discutidos os retornos de rendimentos das principais 

variáveis sobre os grupos de trabalhadores por quantis de distribuição. Por fim, no terceiro 

tópico, onde foi apresentada a contribuição do efeito composição e efeito estrutura salarial no 

diferencial de rendimentos.   

 

3.4.1 Estatísticas descritivas 

 

Antes de revelar os resultados por meio das regressões quantílicas incondicionais, 

foram discutidas estatísticas descritivas das variáveis. A Tabela 4 mostra valores médio e 

percentual sobre o perfil
37

do trabalhador rural-urbano, rural-rural e urbano-urbano referentes 

aos anos de 2005 e 2015. Os dados, além de permitir avaliar diferenças nas características 

entre os grupos de trabalhadores possibilita observar se houve mudanças significativas no 

intervalo de dez anos.  

Uma breve análise destes resultados possibilita verificar diferenças relevantes 

entre os trabalhadores rurais e urbanos. A primeira evidência relevante é a de que o 

trabalhador rural-urbano obtém menos rendimento do que o trabalhador urbano-urbano, no 

entanto, expressa maior nível de renda quando comparado ao trabalhador rural-rural. A 

literatura sobre diferencial de rendimento destaca as disparidades de capital humano como 

principal causa para as desigualdades de rendimentos; logo, os resultados se justificam, pelo 

menos em parte, nos níveis de escolaridade. Nota-se que o trabalhador urbano-urbano registra 

o maior nível de escolaridade, ao passo que, no outro extremo, o trabalhador rural-rural 

evidencia a menor média de anos de estudos.  

De 2005 para 2015, os resultados evidenciam aumento dos níveis educacionais 

dos três grupos de trabalhadores, em média, de um ano de estudo. A proporção de pessoas no 

intervalo de zero a quatro anos de estudos diminui no tempo, porem, na contrapartida, 

aumentou o percentual de trabalhadores com 12 ou mais anos de escolaridade. Essa pequena 

                                                           
37

Foram realizados testes de comparação de média e testes de comparação de proporção entre os grupos de 

trabalhadores. Usou-se como categoria de referência o trabalhador rural-urbano. Para os testes de médias usou-se 

o ttest; a hipótese nula é que as médias de cada variável entre os grupos de pessoas são iguais. Para o teste de 

comparação de proporção, foi usado o teste bicaudal. A hipótese nula é que a proporção de pessoas com 

determinada característica é igual entre dois grupos de trabalhadores. 
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melhora nos níveis educacionais se mostra mais significante no grupo de trabalhador rural-

urbano. De modo geral, parte das mudanças educacionais podem estar relacionadas às 

políticas públicas de incentivo ao ingresso no ensino superior no Brasil (e demais níveis 

educacionais), como o FIES, ProUni e as cotas raciais. No entanto, é visível que a 

escolaridade do trabalhador rural-rural ainda é muito baixa
38

, em média cinco anos de estudo 

em 2015.  

Outra informação importante é que o trabalhador rural-rural, nos dois períodos 

analisados, é mais velho
39

 e com maior experiência no mercado de trabalho. Possível 

explicação para essa realidade está no fato de que no meio rural, em virtude, entre outras 

razões, à flexibilidade das leis trabalhistas, as pessoas ingressam no mercado de trabalho 

agrícola muito jovens e, na maioria das vezes, permanecem neste setor com baixa qualificação 

por toda a vida. Os anos de experiência dessas pessoas em relação aos demais se tornam 

elevados, entretanto não ocorre aumento proporcional na renda. Assim, para este caso, espera-

se que não haja contribuição da variável experiência na redução do diferencial de rendimentos 

em benefício do trabalhador rural-rural.       

Entre outras evidencias, cabe destacar o aumento da participação feminina e de 

pessoas não brancas
40

 no mercado de trabalho nos três grupos de trabalhadores. Em relação às 

atividades, houve redução do percentual de trabalhador no setor agrícola em todos os grupos 

de pessoas e elevação de trabalhadores, principalmente nos setores de construção, comércio e 

transporte no decênio analisado. Em termos regionais, em 2015, os trabalhadores rural-urbano 

e rural-rural estão localizados, principalmente, na região Nordeste, enquanto, em relação ao 

trabalhador urbano-urbano, 55,10% deles estão no Sudeste. Isso pode ser justificável pela 

própria urbanização, diferenciada entre as mencionadas regiões.  

De modo geral, os resultados mostram que o trabalhador rural-urbano é 

positivamente selecionado, quando comparado ao trabalhador rural-rural, no entanto são 

observadas significativas disparidades de renda e de capital humano quando relacionados ao 

trabalhador urbano-urbano. Cabe ainda destacar o fato de que, mesmo na conjuntura 

econômica recessiva de 2015, ocorreu aumento nos rendimentos deflacionados dos 

trabalhadores, comparados aos rendimentos de 2005.    

                                                           
38

De acordo com Rodrigues (2017), alunos de escolas urbanas apresentam diferença de desempenho escolar 

superior ao desempenho dos estudantes de escola rural, sendo que grande parte desse diferencial é explicado pelo 

efeito características das escolas e da família do aluno.  
39

A migração rural-urbana é mais comum entre os jovens, ficando os mais velhos no campo.  
40

Isso pode ser em função de várias políticas que fizeram com que mais pessoas se declarassem não brancos, por 

exemplo, as cotas raciais. 
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Tabela 4 - Perfil do trabalhador rural-urbano, rural-rural e urbano-urbano / Brasil, 2005 e 

2015 

Variáveis PNAD de 2005 PNAD de 2015 

Trabalhador Rur-Urb Rur-Rur Urb-Urb Rur-Urb Rur-Rur Urb-Urb 

Variáveis (Média) (Média) (Média) (Média) (Média) (Média) (Média) 

Rendimento Mensal 1340,98 551,61*** 2037,91*** 1424,41 615,90*** 2153,17*** 

Renda /Hora Trabalhada 7,65 3,07*** 11,60*** 8,74 3,82*** 16,91*** 

Horas/Semanal Trabalhada 42,07 37,33*** 43,70*** 41,69 31,49*** 42,27 

Idade  36,00 45,30*** 35,84 35,69 46,30*** 37,79*** 

Experiência 22,69 35,16*** 20,88 21,57 35,25*** 22,27 

Anos de Estudos  8,57 3,85*** 10,81*** 9,91 5,31*** 11,49*** 

Variáveis (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%)  (%) 

Escolaridade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

0 a 4 anos de estudos 17,19 60,30*** 5,39*** 8,58 44,97*** 3,99*** 

5 a 8 anos de estudos 25,66 30,86*** 17,54*** 22,41 32,74*** 11,40*** 

9 a 11 anos de estudos 19,26 5,36*** 17,00*** 16,97 10,30*** 14,71*** 

12 anos ou mais de estudos 37,88 3,48*** 60,06*** 52,04 12,00*** 69,90*** 

Sexo 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Homem 70,23 69,75** 66,12*** 70,07 62,46*** 64,00*** 

Mulher 29,77 30,25** 33,88*** 29,93 37,54*** 36,00*** 

Raça 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Branco 51,68 41,19*** 61,84*** 47,89*** 33,03*** 51,01*** 

Não Branco 48,32 58,81*** 38,16*** 52,11*** 66,97*** 48,99*** 

Setor de Atividade 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Agrícola 11,62 92,34*** 1,09*** 6,93 88,24*** 0,58*** 

Indústria de transformação 43,76 3,82*** 40,83*** 36,77 4,53*** 32,02*** 

Construção 6,53 0,67*** 5,37*** 14,36 1,97*** 8,76*** 

Comércio e reparação 13,59 1,68*** 24,28*** 19,61 3,11*** 27,44*** 

Transporte 8,55 0,45*** 13,63*** 10,03 0,86*** 14,76*** 

Edu_Saúde_Serv_Sociais 15,95 1,05*** 14,80*** 12,30 1,28*** 16,44*** 

Regiões brasileiras 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 

Norte 14,27 9,90*** 4,07*** 4,88 10,03*** 4,15* 

Nordeste 24,70 51,52*** 13,67*** 32,97 55,10*** 17,22*** 

Centro-Oeste 3,39 3,84 5,97*** 1,95 3,93*** 7,12*** 

Sudeste 29,66 13,18*** 54,43*** 28,13 17,13*** 52,51*** 

Sul 27,97 21,56*** 21,86*** 32,07 13,80*** 19,00*** 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados das PNADs 2005 e 2015.  

Nota: o símbolo *** é mostrado nos casos em que a diferença entre os grupos de indivíduos é estatisticamente 

significante a 1%, **significante a 5% e *significante a 10%. 

 

De acordo com Ramalho (2007); Ojima, Silva e Pereira (2007); Ramalho e Silveira 

Neto (2012) e Russo, Alves e Parré, (2016), de modo geral, os trabalhadores urbanos são mais 

escolarizados e mais bem remunerados do que os trabalhadores rurais. Neste trabalho, os 

resultados convergem para esse mesmo raciocínio, no entanto, estas informações devem ser 

comparadas com essa literatura
41

 com certa cautela, uma vez que o critério de classificação 

das pessoas neste trabalho é diferente dos demais trabalhos. 

 

                                                           
41

Não foram encontrados trabalhos com o mesmo critério de classificação para comparar.  

http://lattes.cnpq.br/3111648323926056
http://lattes.cnpq.br/5970192329581492
http://lattes.cnpq.br/9604786836370366
http://lattes.cnpq.br/8300883324085662
http://lattes.cnpq.br/3033207856459986
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3.4.2 Regressões RIF 

 

O primeiro passo da análise por regressão quantílica incondicional foi fazer 

estimações dos rendimentos nos quantis de distribuição (10, 25, 50, 75 e 90) com base na 

Função de Influência Recentrada (FIR) ou RIF e em seguida aplicar o método de Oaxaca-

Blinder para obter a decomposição dos diferenciais de rendimentos. Neste tópico foram 

analisados os principais resultados das regressões RIF referentes aos anos de2005 e 2010. As 

estimações estão disponíveis nas Tabelas 8 a 11, no Apêndice.  

Em geral, os sinais dos coeficientes foram de acordo com o esperado nos distintos 

quantis da distribuição. A maioria dos coeficientes foi estatisticamente significante e mostrou 

tendência não constante, tanto na distribuição quanto entre os grupos de trabalhadores. Esse 

comportamento não constante dos coeficientes justifica a análise por meio de regressão 

quantílica.   

Os coeficientes estimados para a variável anos de estudos mostraram que o 

retorno da educação é positivo e exprime tendência crescente nos quantis mais elevados. Isso 

se mostrou de acordo com a literatura
42

 sobre dotação de capital humano, indicando que, para 

os níveis de renda mais elevados o retorno da educação é maior. Para os três grupos de 

trabalhadores, o retorno da educação mostrou-se estatisticamente significante. Como era de se 

esperar, os anos de estudos geraram maiores retornos para o grupo de trabalhador urbano-

urbano. Comparando os resultados de2005 e 2015, observa-se que os efeitos da escolaridade 

foram menores nesse último ano. Esse fato pode estar relacionado com a crise econômica e a 

queda no número de emprego no Brasil nos últimos anos. De modo geral, esse resultado está 

de acordo com Cavalcante e Justo (2017).  

Os retornos de rendimento com a variável experiência de modo geral foram 

positivos e crescentes nos quantis, exceto em relação ao trabalhador rural-rural, os quais 

apontaram coeficientes negativos até o quantil 50 e alguns efeitos estatisticamente não 

significantes (exemplo: q10, q25 e q50, ano de 2015). Esses resultados são relevantes, pois, 

de acordo com a Estatística descritiva o trabalhador rural-rural denota os maiores anos de 

experiência. Essa variável, entretanto, não se mostrou relevante nos quantis inferiores (q10, 

q25 e q50) como condicionante de rendimentos para este grupo de trabalhador. A principal 

explicação apresentada é de que essas pessoas, nos níveis de rendas baixo, começam a 

trabalhar precocemente nas atividades rurais, o que provavelmente compromete o 

                                                           
42

Por exemplo Miro e Franca (2016).  



59 
 

 
 

desempenho escolar, se mantêm desqualificados e, consequentemente, é reduzida a 

probabilidade de elevação da renda no curso dos anos de trabalho.  

Os retornos da variável sexo feminino e raça não branca, de maneira geral, 

corroboram a literatura sobre diferencial de rendimentos, apontando coeficientes negativos, 

exceto alguns valores nas caldas inferior e superior da distribuição de rendimentos que foram 

positivos, especificamente no grupo de trabalhador rural-urbano.  Entre outros autores que 

evidenciam “discriminação” de rendimento por sexo e raça, estão: Moraes (2005); Mattos e 

Machado (2006); Bartalotti e Leme (2007); Machado, Oliveira e Antigo (2008); Mariano et 

al. (2016) e Pereira e Oliveira (2016).  

Quanto ao retorno das atividades, observa-se para 2005, nos três grupos de 

trabalhadores, que não houve tendência bem definida nos quantis. No ano de 2015, evidencia-

se, de modo geral, retorno positivo das atividades, quando comparadas à agricultura, no 

entanto se observa o retorno das atividades para o trabalhador rural-urbano em 2015, que no 

geral, não foi estatisticamente significante. 

Por fim, cabe destacar os principais retornos das regiões. Tendo como base a 

região Norte, a maioria dos coeficientes para o Nordeste demostrou sinal negativo nos três 

grupos de trabalhadores em ambos os períodos analisados. Os retornos das demais regiões 

apontaram efeitos positivos no grupo de trabalhador urbano-urbano, enquanto nos demais 

grupos de trabalhadores, além de não haver um padrão bem definido, predominou efeitos 

estatisticamente não significantes. Segundo Miro e Franca (2016),esperam-se retornos mais 

elevados nas regiões onde predomina relativa escassez de capital humano. 

 

3.4.3 Decomposição dos diferenciais do rendimento, por quantis de distribuição 

 

Este tópico apresenta os resultados da decomposição dos diferenciais em termos 

de logaritmos de rendimentos e a contribuição do Efeito Composição (efeito explicado) e do 

Efeito Estrutura Salarial (efeito não explicado) sobre os trabalhadores analisados. A 

decomposição possibilita verificar o quanto do diferencial de rendimento pode ser relacionado 

ao efeito composição, que mostra a diferença de rendimentos atribuída às caraterísticas 

produtivas diferentes entre os grupos de trabalhadores, e o quanto pode ser explicado por 

diferenças nas estruturas salariais, ou seja, diferenças nos retornos das características similares 

entre grupos de trabalhadores distintos. O método utilizado possibilita uma decomposição 

detalhada de cada variável explicativa sobre esses dois efeitos.  
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Uma vez estimadas as equações RIF, aplicou-se a decomposição de Oaxaca-

Blinder para obter o diferencial de rendimentos. Os coeficientes estão expressos nas Tabelas 

12 e 13 no Apêndice e em formato de gráficos nas figuras 1 e 2. A figura 1 mostra o 

diferencial de renda entre o trabalhador rural-urbano e o trabalhador urbano-urbano, 

destacando a contribuição do efeito composição e do efeito estrutura salarial no decênio 2005 

e 2015.   

Tanto o efeito composição quanto o efeito estrutura salarial são positivos e 

estatisticamente significantes (figura 1), apontando para um diferencial de rendimento a favor 

do trabalhador urbano-urbano. O diferencial total se mostra determinado pelos dois 

componentes. Interessante é destacar o fato de que esses dois grupos de trabalhadores estão 

contidos no mesmo tipo de sindicato (empregado urbano). Assim, o fator que os diferenciam 

de um modo geral é o local de residência, no entanto, de acordo com a Estatística descritiva, 

se observa percentual relativamente alto de trabalhador rural-urbano (comparado ao 

trabalhador urbano-urbano) inserido em atividades rurais. Isso pode contribuir para que o 

trabalhador rural-urbano
43

 obtenha menor rendimento do que o trabalhador urbano-urbano. 

Em 2005, o efeito composição é superior ao efeito estrutura salarial até o quantil 

75; já em 2015, esse efeito superou o efeito composição, indicando que o trabalhador rural-

urbano se aproximou, em termos de características observáveis, do urbano-urbano, como 

educação, horas trabalhadas e setor de atividades. Observa-se, porém, a elevação do efeito 

estrutural, ou seja, predominância de fatores não observáveis evidenciando aumento de 

discriminação em benefício do trabalhador urbano-urbano.  Nota-se que, nos dois anos 

analisados, o diferencial total de rendimentos foi crescente nos quantis mais elevados.   

  

                                                           
43

 No mais, nota-se que o trabalhador Rural-Urbano comparado ao trabalhador Urbano-Urbano apresenta-se com 

menor quantidade de horatrabalhada semanal e menor média de anos de estudos. 
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Figura 1- Decomposição do diferencial de rendimento entre o trabalhador rural-urbano e o 

trabalhador urbano-urbano, 2005 e 2015 

 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados das PNADs 2005 e 2015.  

 

A figura 2, de modo similar à análise anterior, mostra o diferencial de rendimento 

entre o trabalhador rural-urbano e o trabalhador rural-rural, bem como a contribuição do 

efeito composição e do efeito estrutura salarial, referentes aos anos de 2005 e 2015. Observa-

se a existência de um diferencial de renda decrescente na distribuição de rendimentos em 

favor do trabalhador rural-urbano. No ano de 2005, tanto o efeito composição quanto o efeito 

estrutura salarial agem no sentido de ampliar o diferencial em todos os quantis, mas a 

prevalência de um efeito sobre o outro varia em decorrência da distribuição, porém, em 2015, 

o efeito estrutura salarial, na cauda superior da distribuição (quantis 50, 75 e 90), age no 

sentido de reduzir a disparidade de rendimentos.  

Figura 2 - Decomposição do diferencial de rendimento entre o trabalhador rural-urbano e o 

trabalhador rural-rural, 2005 e 2015 

  

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados das PNADs 2005 e 2015. 
 

O efeito composição e o efeito estrutura salarial detalhados são reproduzidos nas 

figuras 3 e 4. A contribuição “detalhada” foi realizada similar ao procedimento usado por 

Miro e Franca (2016).Assim, o efeito discriminação é igual aos coeficientes agregados das 

dummies mulher e não branco. O efeito atividade é o agregado dos coeficientes dos demais 

setores em relação à atividade agrícola e o efeito região corresponde ao retorno agregado do 

Sudeste, Sul, Centro Oeste e Nordeste, comparado à região Norte.  
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Na análise entre o trabalhador rural-urbano e o trabalhador urbano-urbano (figura 

3),a variável escolaridade e a localização regional foram os fatores de maior importância para 

explicar o efeito composição, tanto em 2005 quanto em 2015. Para níveis de rendas mais 

elevados, a diferença educacional passa a ser o principal condicionante das disparidades de 

rendimentos entre os trabalhadores. Nota-se que a contribuição do nível educacional foi maior 

em 2005em comparação a 2015.Possível justificativa é a de que a expansão do ensino 

superior no Brasil tende a reduzir o retorno educacional. Nota-se que tanto a variável 

escolaridade quanto a localização regional se mostraram estatisticamente significantes, exceto 

os efeitos das regiões nos quantis superiores. 

Quanto ao efeito estrutura salarial, a contribuição das variáveis para os dados de 

2005 não indicou um padrão bem definido. O efeito região se sobrepôs às demais variáveis 

nos quantis 10 a 50;já a partir do quantil 75, a escolaridade se expressou mais relevante (nos 

quantis inferiores, os efeitos da escolaridade não foram significantes). Em 2015, além das 

variáveis escolaridade e região, a experiência indicou tendência no sentido de alargar a 

disparidade de rendimentos em todos os quantis. Ressalta-se que os efeitos da região não 

foram significantes na cauda superior da distribuição (q75 e q90), enquanto a experiência não 

foi significante em q10, q25, e q75. 

Figura 3 - Decomposição do diferencial de rendimento entre o trabalhador rural-urbano e o 

trabalhador urbano-urbano: efeito composição e efeito estrutura salarial detalhados, 2005 e 

2015 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados das PNADs 2005 e 2015. 
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Em relação ao trabalhador rural-urbano comparado ao trabalhador rural-rural 

(figura 4), o efeito composição se mostrou mais bem explicado pela variável escolaridade (em 

2005) e o setor de atividade (em 2015). A contribuição da educação sobre a diferença de 

renda é maior nas caudas das distribuições de rendimentos nos dois anos. O efeito das 

variáveis sobre a estrutura salarial varia dependendo do quantil. De modo geral, nota-se que o 

fator discriminação (por ser mulher e não branco) se mostrou elevado, principalmente nos 

níveis de rendimentos mais baixos do ano de 2005 (q25 não foi estatisticamente significante).  

Figura 4 - Decomposição do diferencial de rendimento entre o trabalhador rural-urbano e o 

trabalhador rural-rural: efeito composição e efeito estrutura salarial detalhados, 2005 e 2015 

 

 

 

 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados das PNADs 2005 e 2015. 
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de renda entre o trabalhador rural-urbano e o trabalhador urbano-urbano, evidenciando 

discriminação de renda em benefício do indivíduo urbano-urbano. Já entre o trabalhador rural-

urbano e o trabalhador rural-rural, o efeito estrutura salarial, na cauda superior da distribuição 

(quantis 50, 75 e 90), é negativo, agindo no sentido de reduzir a disparidade de rendimentos, 
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ou seja, para níveis de rendas mais altos as características não explicáveis tendem a beneficiar 

o trabalhador rural-rural. 

Quanto aos efeitos das variáveis, a escolaridade se mostra altamente relevante 

para explicar as diferenças de rendimentos entre os grupos de trabalhadores. Com efeito, 

políticas no sentido de reduzir as disparidades educacionais (tanto em termos de número de 

anos de estudo quanto em rendimento escolar) entre pessoas rurais e urbanos são essenciais 

para minimizar as disparidades de rendimentos.      

 

3.5 Considerações finais  
 

Este capítulo teve como objetivo analisar a desigualdade de rendimento no Brasil 

entre os trabalhadores rural-urbano, rural-rural e urbano-urbano nos anos de 2005 e 2015. A 

principal contribuição foi dada pela tentativa de estudar um ponto não explorado na literatura 

- a mobilidade temporária do trabalho de pessoas que residem no meio rural e possuem 

trabalho urbano.    

Na realização deste capítulo, foram utilizados os dados das PNADs (2005 e 2015). 

Como procedimento metodológico, estimou-se o logaritmo do rendimento/hora por quantil de 

distribuição para cada grupo de trabalhador por meio da Função de Influência Recentrada, e 

em seguida, foi aplicada a decomposição de Oaxaca-Blinder para os distintos quantis de 

rendimentos.  

Os resultados buscam contribuir com a literatura que estuda a desigualdade de 

rendimento entre os trabalhadores rurais e urbanos e a migração de pessoas do meio rural para 

as áreas urbanas. Entre os principais resultados foram evidenciados diferenciais de 

rendimentos em beneficio do trabalhador Urbano-Urbano quando comparado ao trabalhador 

rural-urbano, e diferencias de rendimentos em benefício do trabalhador rural-urbano, quando 

esse foi comparado ao trabalhador Rural-Rural. 

Verificou-se que as disparidades de rendimentos (em termos de logaritmos da 

renda/hora) são maiores nos níveis de rendas mais elevadas, tanto nos dados de 2005 

quantoem2015. O efeito estrutura salarial se mostrou relevante na explicação das disparidades 

de renda. O efeito composição, de modo geral, se destacou com a variável educação, setor de 

atividade e região geográfica do trabalhador.  
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Os resultados encontrados, tanto na média quanto nos quantis de distribuição, 

mostraram que as diferenças nos atributos produtivos dos trabalhadores possuem elevado 

poder de explicação sobre a desigualdade de rendimentos. Estes resultados corroboram a 

teoria que trata da desigualdade de renda baseada nas diferenças de capital humano e 

defasagem educacional no meio rural.  

Assim, algumas considerações podem ser feitas sobre esses resultados. 

Primeiramente, o que leva a pessoa residente no meio rural migrar do sindicato rural para o 

sindicato urbano é a possibilidade de obter maiores rendimentos. Observou-se que o 

trabalhador rural-urbano é positivamente selecionado entre os trabalhadores que residem no 

meio rural, principalmente por meio do fator dotação de capital humano. O trabalhador rural-

urbano, no entanto, comparado à pessoa que é sindicalizada e reside no meio urbano 

(trabalhador urbano-urbano) possui características com menor probabilidade de retorno 

econômico, explicando a disparidade de rendimentos.  

A principal conclusão a que se chegou neste capítulo foi a de que as disparidades 

de rendimentos poderiam ser minoradas, caso o nível de escolaridade dos que residem no 

meio rural (com sindicato rural ou urbano) fosse mais elevado. Portanto, políticas públicas 

direcionadas à melhoria educacional do residente no meio rural seriam importantes para 

reduzir as diferenças de renda em relação ao trabalhador urbano-urbano.  

Como ideia para futuros trabalhos sobre este tema, fica a sugestão de verificar a 

diferença de rendimentos conforme a região, desagregada ou mesmo por unidade da 

Federação. O trabalhador rural-rural da região Nordeste, por exemplo, possui provavelmente 

características diferentes daquele da região Sul. Assim, separar conforme região seria a 

maneira de tornar a amostra mais homogênea e aprofundar melhor a análise.   
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4 CONCLUSÃO GERAL 

 

Esta dissertação é formada de dois capítulos principais, os quais analisaram 

temáticas distintas sobre diferenciais de rendimentos decorrentes do trabalho principal. Para 

atingir os objetivos deste trabalho, foram utilizadas metodologias de decomposição que 

possibilitam separar o diferencial de renda em efeito explicado e efeito não explicado.   

O primeiro capítulo verificou, por meio dos métodos de Oaxaca-Blinder e Ñopo, a 

discriminação de rendimentos entre grupos de trabalhadores migrantes de retorno nordestino.  

O segundo investigou a contribuição do efeito composição (efeito explicado) e estrutural 

salarial (efeito não explicado) sobre os diferenciais de rendimentos entre três grupos de 

trabalhadores: trabalhador rural-urbano; urbano-urbano e trabalhador rural-rural. Para esta 

finalidade, foram aplicadas Regressão Quantílica incondicional por meio de equações RIF e 

decomposição de Oaxaca na média e quantis.    

Entre os principais resultados do primeiro capítulo, foi encontrado diferencial de 

rendimento em benefício do migrante de retorno masculino, de raça branca e com situação de 

domicílio rural.   O efeito não explicado do modelo de Ñopo apontou para discriminação de 

renda para pessoas do sexo feminino, não brancos e com situação de domicílio rural. As 

disparidades de rendimentos ocorreram tanto no mercado de trabalho agregado quanto 

analisados por setores. Neste sentido, o setor público apresentou os maiores diferenciais de 

renda.  

O diferencial de rendimento encontrado entre as pessoas do setor público, pelo 

menos em parte, foi atribuído a outros procedimentos não utilizados no trabalho, como 

separar a análise por categoria profissional, por exemplo: profissionais da área da saúde; 

justiça; educação, entre outras. Essa hipótese fica como sugestão para pesquisas futuras. Uma 

das principais contribuições desse capítulo para a migração nordestina de retorno é tentar 

mostrar como a discriminação de rendimentos varia no mercado de trabalho nordestino em 

função do setor de atividade.  

Quanto ao segundo capítulo, os resultados das estimações indicaram diferenciais 

de renda em benefício do trabalhador urbano-urbano, comparado ao trabalhador rural-urbano, 

e diferencial de renda a favor do trabalhador rural-urbano, quando este foi comparado ao 

trabalhador rural-rural. De modo geral, se observou uma tendência crescente do diferencial de 

renda nos quantis mais elevados na análise entre o trabalhador rural-urbano e o urbano-
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urbano, tanto em 2005 quanto em 2015. Já o diferencial de renda entre o trabalhador rural-

urbano e o rural-rural foi decrescente ao longo da distribuição nos dois períodos de tempo 

analisados.  

A contribuição do efeito composição e do efeito estrutura salarial no diferencial 

de rendimentos variou de acordo com os pontos da distribuição de rendimentos e com os 

grupos de trabalhadores comparados. No ano de 2015, por exemplo, na análise entre o 

trabalhador rural-urbano e o trabalhador urbano-urbano o efeito estrutura salarial teve 

contribuição no sentido de alargar o diferencial de rendimentos em todos os quantis. Já 

quando comparado o trabalhador rural-urbano em relação ao trabalhador rural-rural o efeito 

estrutura salarial contribuiu no sentido de reduzir as disparidades de rendimentos nos quantis 

50 a 90.  

No efeito composição detalhado, tiveram grande relevância na explicação dos 

diferencias de rendimentos a variável escolaridade, o setor de atividade e região geográfica. 

Os anos de estudos se mostraram diretamente relacionados com as disparidades de renda entre 

os trabalhadores nos anos de 2005 e 2015. Fica como sugestão para futuras pesquisas a 

decomposição dos diferencias de rendimentos conforme a região geográfica e/ou setor de 

atividade.   

Este capítulo mostra-se relevante, ao buscar o estudo de um ponto não explorado 

na literatura - a mobilidade temporária do trabalho de pessoas que residem no meio rural e 

possuem trabalho urbano.  Os resultados são condizentes com a teoria dos diferenciais de 

rendimentos baseada nos diferenciais de capital humano, no entanto, o efeito das 

características não observáveis, de modo geral, também se mostrou relevante na explicação 

dos diferenciais de rendimentos. Assim, os dados obtidos reforçam a importância de políticas 

públicas direcionadas tanto a reduzir as disparidades educacionais no meio rural quanto a 

discriminação de rendimentos.  
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APÊNDICE A – MIGRANTE DE RETORNO NORDESTINO 

 

Tabela 5- Características do migrante de retorno nordestino, por setor de trabalho 
               Variáveis Setor formal Setor informal 

  

SFP (%) SP (%) SIP (%) SAI (%) 

Sexo Homem 69.07 40.69 54.70 67.86 

 

Mulher 30.93 59.31 45.30 32.14 

Raça Branco 36.40 48.15 32.38 35.20 

 

Não Branco 63.60 51.85 67.62 64.80 

Domicílio Urbano 89.99 93.25 83.42 81.19 

 

Rural 10.01 6.75 16.58 18.81 

Estado civil Solteiro 51.40 33.43 62.76 48.61 

 

Não solteiro 48.60 66.57 37.24 51.39 

 

Fund. incompleto 34.39 6.75 52.47 53.83 

Instrução Fund. completo 18.57 5.45 21.63 20.57 

 

Médio completo 35.01 31.13 21.41 21.19 

 

Superior completo 12.03 56.67 4.50 4.41 

Fonte: Elaboração do autor com base no Censo demográfico de 2010. 

 

 

Tabela 6 - Média de idade, renda e horas trabalhadas do migrante de retorno nordestino: 

análise por setor de trabalho 

Variáveis 

         SFP SP          SIP        SAI 

Média DP Média DP Média  DP  Média DP 

Idade  35 9.72 38 9.43 33  9.91  38 9.98 

Anos de estudos 9 3.84 13 3.66 7  3.67  7 3.58 

Horas Trabalhadas 44 14.99 36 13.39 40  17.58  40 20.19 

Renda 1384.34 2201.40 3492.71 4213.33 599.62  1238.38  846.53 1980.28 

Fonte: Elaboração do autor com base no Censo demográfico de 2010. 

Nota: DP = Desvio padrão.   
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Tabela 7- Decomposição de Ñopo e Oaxaca: sexo, raça e situação de domicílio.  

 

 Análise por Sexo 

 Efeitos MTA SFP SIP SP SAI 

 

 Ñopo Oaxaca Ñopo Oaxaca Ñopo Oaxaca Ñopo Oaxaca Ñopo Oaxaca 

 

Diferencial Total -0,0714 -0,3989 -0,0401 -0,2401 -0,0849 -0,4333 -0,0918 -0,4382 -0,0742 -0,3823 

 

 

Observáveis 

 

0,01200 0,1225 0,0046 0,1701 -0,0129 0,0691 -0,0124 -0,0305 0,0002 0,0693 

-16,80% -30,70% -11,60% -70,86% 15,29% -15,95% 13,58% 6,96% -0,39% -18,12% 

 

Não-Observáveis 

-0,0834 -0,5213 -0,0448 -0,4102 -0,0719 -0,5024 -0,0793 -0,4077 -0,0745 -0,4516 

116,80% 130,70% 111,60% 170,86% 84,71% 115,95% 86,42% 93,04% 100,39% 118,12% 

 

 Análise por Raça 

 

Efeitos MTA SFP SIP SP SAI 

 

 Ñopo Oaxaca Ñopo Oaxaca Ñopo Oaxaca Ñopo Oaxaca Ñopo Oaxaca 

 

Diferencial Total -0,0587 -0,1935 -0,0425 -0,1453 -0,0438 -0,1629 -0,1036 -0,4473 -0,0567 -0,1842 

 

Observáveis 

-0,0180 -0,0864 -0,0110 -0,0540 -0,0176 -0,0690 -0,0157 -0,1495 -0,0253 -0,0792 

30,57% 44,68% 25,90% 37,15% 40,24% 42,33% 15,14 % 33,44% 44,54 % 43,01% 

 

Não-Observáveis 

-0,0408 -0,1070 -0,0315 -0,0913 -0,0262  -0,0939 -0,0879 -0,2977 -0,0314 -0,1050 

69,43% 55,32% 74,10 % 62,85% 59,75 % 57,67% 84,86 % 66,56% 55,46 % 56,99% 

 

 Análise por Domicílio 

 

Efeitos MTA SFP SIP SP SAI 

 

 Ñopo Oaxaca Ñopo Oaxaca Ñopo Oaxaca Ñopo Oaxaca Ñopo Oaxaca 

 

Diferencial Total -0,1177 -0,4464 -0,0698 -0,2680 -0,0701 -0,2349 -0,2098 -0,7704 -0,1367 -0,5760 

 

Observáveis 

-0,0268 -0,1395 0,0108 -0,0967 -0,0021 -0,0626 0,0143 -0,1268 -0,0413 -0,1410 

22,75% 31,26% -15,51% 36,07% 3,01% 26,65% -6,81% 16,46% 30,19% 24,48% 

 

Não-Observáveis 

-0,0909 -0,3069 -0,0806 -0,1713 -0,0680 -0,1723 -0,2241 -0,6436 -0,0954 -0,4350 

77,25% 68,74% 115,51 % 63,93% 96,99 % 73,35% 106,81% 83,54% 69,81% 75,52% 

Fonte: Elaboração do autor com base no Censo demográfico de 2010. 

Nota: todos os resultados foram estatisticamente significantes a no máximo 5%. 
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APÊNDICE B – MIGRAÇÃO RURAL-URBANA NO BRASIL 
 

Tabela 8- RIF trabalhador urbano-urbano: quando estimado em relação ao trabalhador rural-urbano. 

Variáveis Ano de 2005 Ano de 2015 

 q10 q25 q50 q75 q90 q10 q25 q50 q75 q90 

Anos de estudos 0,0409*** 0,0600*** 0,0998*** 0,1632*** 0,2474*** 0,0250*** 0,0419*** 0,0745*** 0,1359*** 0,1743*** 

 

(0,0020) (0,0018) (0,0022) (0,0033) (0,0075) (0,0018) (0,0020) (0,0023) (0,0042) (0,6276) 

Experiência 0,0147*** 0,0182*** 0,0253*** 0,0350*** 0,0481*** 0,0070*** 0,0155*** 0,0233*** 0,0298*** 0,0257*** 

 

(0,0026) (0,0028) (0,0036) (0,0047) (0,0083) (0,0017) (0,0019) (0,0022) (0,0035) (0,0052) 

Experiência^2 -0,0002*** -0,0002*** -0,0002** -0,0001** -0,0001 -0,0001*** -0,0002*** -0,0002*** -0,0002*** 0,0000 

 

(0,0001 (0,0001) (0,0165) (0,0001) (0,0002) (0,0000) (0,0000) (0,0000) (0,0001) (0,0001) 

Feminino -0,1934*** -0,2535*** -0,3017*** -0,2909*** -0,4037*** -0,0830*** -0,2111*** -0,3004*** -0,3721*** -0,3509*** 

 

(0,0161) (0,0145) (0,0165) (0,0239) (0,0485) (0,0121) (0,0145) (0,0164) (0,0281) (0,0469) 

Não branco -0,0810*** -0,1131*** -0,1776*** -0,2528*** -0,4237*** -0,0343*** -0,0819*** -0,1105*** -0,2668*** -0,3008*** 

 

(0,0145) (0,0137) (0,0168) (0,0238) (0,0406) (0,0103) (0,0126) (0,0159) (0,0271) (0,0403) 

Indústria -0,0170 0,0077 -0,0650*** -0,1507*** -0,3747*** 0,3616*** 0,1789* 0,2097* 0,1054 0,1296 

 

(0,0182) (0,0171) (0,0232) (0,0337) (0,0682) (0,1404) (0,1131) (0,1146) (0,1564) (0,1428) 

Construção -0,0599* 0,0006 -0,1576*** -0,1623*** -0,1405 0,4072*** 0,2311** 0,2223** 0,1338 0,3932*** 

 

(0,0376) (0,0330) (0,0232) (0,0520) (0,1067) (0,1410) (0,1139) (0,1160) (0,1588) (0,1521) 

Comércio -0,0733*** -0,1156*** -0,2094*** -0,3504*** -0,5591*** 0,2790** 0,0688 0,0816 -0,0357 0,0103 

 

(0,0210) (0,0197) (0,0232) (0,0347) (0,0700) (0,1406) (0,1134) (0,1147) (0,1565) (0,1437) 

Transporte 0,0830*** 0,0975*** 0,0362 -0,3179*** -0,6245*** 0,3840*** 0,2361** 0,2527** -0,0393 0,0002 

 

(0,0209) (0,0214) (0,0285) (0,0419) (0,0785) (0,1406) (0,1133) (0,1155) (0,1577) (0,1457) 

Educação 0,0580*** 0,1010*** 0,0362*** -0,0433 -0,1816** 0,4139*** 0,2715** 0,3301*** 0,3371** 0,4281*** 

 

(0,0216) (0,0206) (0,0267) (0,0447) (0,0981) (0,1407) (0,1140) (0,1159) (0,1596) (0,1547) 

Nordeste -0,2432*** -0,1592*** -0,0269 0,0188 0,1127* -0,1105*** -0,1272*** -0,0471* -0,0859** 0,0076 

Continua na página seguinte... 



77 
 

 
 
 

...Continuação da página anterior 

 

(0,0359) (0,0279) (0,0289) (0,0375) (0,0625) (0,0267) (0,0266) (0,0271) (0,0431) (0,0573) 

Centro Oeste 0,1189*** 0,1073*** 0,1715*** 0,1703*** 0,2852*** 0,1214*** 0,1835*** 0,1728*** 0,1114** 0,1388** 

 

(0,0358) (0,0303) (0,0328) (0,0434) (0,0759) (0,0254) (0,0279) (0,0313) (0,0516) (0,0712) 

Sudeste 0,1879*** 0,2000*** 0,2374*** 0,1788*** 0,1513*** 0,1470*** 0,2016*** 0,1832*** 0,1112*** 0,2025*** 

 

(0,0306) (0,0257) (0,0279) (0,0360) (0,0569) (0,0226) (0,0243) (0,0265) (0,0426) (0,0712) 

Sul  0,2064*** 0,1682*** 0,1120*** 0,0307 -0,0428 0,1660*** 0,2367*** 0,1864*** 0,0391 0,0750 

 

(0,0321) (0,0275) (0,0299) (0,0398) (0,0661) (0,0236) (0,0260) (0,0294) (0,0426) (0,0652) 

Constante 0,5578*** 0,5771*** 0,4517*** 0,3168*** 0,0743 0,7529*** 0,8838*** 0,7118*** 0,5865*** 0,6276*** 

 

(0,0498) (0,0459) (0,0550) (0,0769) (0,1442) (0,1440) (0,1182) (0,1207) (0,1689) (0,1785) 

N 14173 14173 14173 14173 14173 9769 9769 9769 9769 9769 

r2 0,1126 0,1833 0,2496 0,2592 0,1805 0,106 0,1839 0,2199 0,2075 0,1413 

F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados das PNADs 2005 e 2015. 

Erros-padrão entre parênteses. * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01. 
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Tabela 9 -RIF trabalhador rural-urbano: quando estimado em relação ao trabalhador urbano-urbano. 

Variáveis Ano de 2005 Ano de 2015 

 q10 q25 q50 q75 q90 q10 q25 q50 q75 q90 

Anos de estudos 0,0509*** 0,0540*** 0,0722*** 0,1043*** 0,0626*** 0,0008 0,0169** 0,0257*** 0,0594*** 0,0626*** 

 

(0,0098) (0,0098) (0,0090) (0,0132) (0,0188) (0,0042) (0,0078) (0,0094) (0,0147) (0,0188) 

Experiência 0,0268*** 0,0124 0,0339*** 0,0452*** 0,0162*** 0,0021 0,0152** 0,0158** 0,0293** 0,0162 

 

(0,0100) (0,0094) (0,0088) (0,0102) (0,0168) (0,0060) (0,0069) (0,0086) (0,0128) (0,0168) 

Experiência^2 -0,0004** -0,0001 -0,0005*** -0,0006*** -0,0001** 0,0000 -0,0003** -0,0002* -0,0005* -0,0001 

 

(0,0002) (0,0002) (0,0002) (0,0002) (0,0003) (0,0001) (0,0001) (0,0002) (0,0003) (0,0003) 

Feminino 0,0037 -0,0807 -0,3633*** -0,3728*** 0,0520*** -0,0458 -0,1021** -0,2237*** -0,0005 0,0520 

 

(0,0757) (0,0787) (0,0736) (0,0977) (0,1347) (0,0526) (0,0001) (0,0742) (0,1116) (0,1347) 

Não branco -0,0731 -0,1597** -0,1689** -0,1834* 0,0565 -0,0599 -0,0476 -0,0500 -0,0868 0,0565 

 

(0,0757) (0,0739) (0,0746) (0,1018) (0,1253) (0,0407) (0,0001) (0,0630) (0,1036) (0,1253) 

Indústria 0,2317** 0,1098 -0,0653 -0,1852* 0,1772** 0,1890 0,1214 0,2480* 0,1967 0,1772 

 

(0,0944) (0,0879) (0,0843) (0,1291) (0,2722) (0,1390) (0,1437) (0,1459) (0,2381) (0,2722) 

Construção 0,4189* 0,1098 -0,0731 -0,4085** 0,3300*** 0,2034 0,1519 0,3319** 0,2391 0,3300 

 

(0,1504) (0,1824) (0,1560) (0,1914) (0,3037) (0,1407) (0,1558) (0,1561) (0,2532) (0,3037) 

Comércio 0,1971* 0,0179 -0,1430 -0,5134*** -0,1998*** 0,2136 0,0392 0,0913 -0,1458 0,2815 

 

(0,1252) (0,1229) (0,1224) (0,1572) (0,2558) (0,1387) (0,1516) (0,1565) (0,2369) (0,2558) 

Transporte 0,2963** 0,2056* -0,1199 -0,4695** 0,0689*** 0,2216* 0,1379 0,4167*** -0,1458 0,0689 

 

(0,1146) (0,1228) (0,1382) (0,1882) (0,3381) (0,1408) (0,1499) (0,1596) (0,2768) (0,3381) 

Educação 0,3206*** 0,3104*** 0,2618*** -0,2034 0,2815** 0,2472* 0,1071 0,3689** 0,4093 0,2815 

 

(0,1013) (0,1112) (0,1111) (0,1668) (0,3597) (0,1476) (0,1644) (0,1759) (0,2830) (0,3180) 

Nordeste -0,5293*** -0,4808*** -0,3418*** -0,5313*** -0,4028** -0,1645*** -0,4230*** -0,5190*** -0,2192 -0,4028 

 

(0,1149) (0,1104) (0,0950) (0,1351) (0,3180) (0,0446) (0,0875) (0,1031) (0,1962) (0,3180) 

Continua na página seguinte... 
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Centro Oeste -0,0180 0,0611 0,1155 -0,0748 0,0511*** -0,2530* -0,1082 -0,1785 0,2084 0,0511 

 

(0,1186) (0,1318) (0,1344) (0,2375) (0,4848) (0,1658) (0,1680) (0,1976) (0,3248) (0,4848) 

Sudeste 0,0039 0,0611 -0,1246 -0,3181** -0,0648*** -0,0931** -0,0991 -0,2255 0,1467 -0,0648 

 

(0,0894) (0,1072) (0,1009) (0,1523) (0,3564) (0,0457) (0,0892) (0,1116) (0,2197) (0,3564) 

Sul  0,0039 0,0611 -0,1526 -0,4850*** -0,1579*** -0,0495 0,0290 -0,0671** 0,1162 -0,1579 

 

(0,0928) (0,1108) (0,1110) (0,1549) (0,3430) (0,0380) (0,0799) (0,1083) (0,2146) (0,3430) 

Constante 0,1830** 0,0611*** 0,9913*** 1,4000*** 1,8477*** 1,3725*** 1,3504*** 1,5430*** 1,2469*** 1,8477*** 

 

(0,2122) (0,1929) (0,1958) (0,2618) (0,5236) (0,1541) (0,1921) (0,2331) (0,3691) (0,5236) 

N 562 562 562 562 355 355 355 355 355 355 

r2 0,2432 0,2286 0,2513 0,2458 0,1113 0,0651 0,2137 0,2375 0,1735 0,1113 

F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0013 0,0191 0,0000 0,0000 0,0000 0,0013 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados das PNADs 2005 e 2015. 

Erros-padrão entre parênteses. * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01. 
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Tabela 10- RIF trabalhador rural-urbano: quando estimado em relação ao trabalhador rural-rural 

Variáveis   Ano de 2005  Ano de 2015 

 q10 q25 q50 q75 q90 q10 q25 q50 q75 q90 

Anos de estudos 0,0509*** 0,0540*** 0,0722*** 0,1043*** 0,1536*** 0,0008* 0,0169** 0,0257*** 0,0594*** 0,0626*** 

 

(0,0098) (0,0098) (0,0090) (0,2458) (0,0217) (0,0042) (0,0078) (0,0094) (0,0147) (0,0188) 

Experiência 0,0268*** 0,0124 0,0339*** 0,0452*** 0,0522*** 0,0021 0,0152** 0,0158* 0,0293** 0,0162 

 

(0,0100) (0,0094) (0,0088) (0,0102) (0,0173) (0,0060) (0,0069) (0,0086) (0,0128) (0,0168) 

Experiência^2 -0,0004** -0,0001 -0,0005*** -0,0006*** -0,0006** 0,0000 -0,0003** -0,0002* -0,0005* -0,0001 

 

(0,0002) (0,0002) (0,0002) (0,0002) (0,0003) (0,0001) (0,0001) (0,0002) (0,0003) (0,0003) 

Feminino 0,0037 -0,0807 -0,3633*** -0,3728*** -0,5090*** 0,0000 -0,1021* -0,2237*** -0,1794* 0,0520 

 

(0,0657) (0,0787) (0,0736) (0,0977) (0,1716) (0,0526) (0,0629) (0,0742) (0,1116) (0,1347) 

Não branco -0,0731 -0,1597** -0,1689** -0,1834* -0,1312 -0,0599* -0,0476 -0,0500 -0,0868 0,0565 

 

(0,0757) (0,0739) (0,0746) (0,1018) (0,1516) (0,0526) (0,0551) (0,0630) (0,1036) (0,1253) 

Indústria 0,2317** 0,1098 -0,0653 -0,1852 -0,4418** 0,1890 0,1214 0,2480* 0,1967 0,1772 

 

(0,0944) (0,0879) (0,0843) (0,1291) (0,2284) (0,1390) (0,1437) (0,1459) (0,2381) (0,2722) 

Construção 0,4189*** 0,0944 -0,0731 -0,4085** -1,0270*** 0,2034* 0,1519 0,3319** 0,2391 0,3300 

 

(0,1504) (0,1824) (0,1560) (0,1914) (0,2180) (0,1407) (0,1558) (0,1561) (0,2532) (0,3037) 

Comércio 0,1971* 0,0179 -0,1430 -0,5134** -0,9397*** 0,2136* 0,1519 0,0913 -0,1458 -0,1998 

 

(0,1252) (0,1229) (0,1224) (0,1572) (0,2202) (0,1387) (0,1516) (0,1565) (0,2369) (0,2558) 

Transporte 0,2963** 0,2056* -0,1199 -0,4695** -0,9349*** 0,2216* 0,1379 0,4167** 0,1992 0,0689 

 

(0,1146) (0,1228) (0,1382) (0,1882) (0,2675) (0,1408) (0,1499) (0,1596) (0,2768) (0,3381) 

Educação 0,3206*** 0,3104** 0,2618** -0,2034 -0,5788* 0,2472* 0,1071 0,3689** 0,4093* 0,2815 

 

(0,1013) (0,1112) (0,1111) (0,1668) (0,3122) (0,1476) (0,1644) (0,1759) (0,2830) (0,3597) 

Nordeste -0,5293*** -0,4808*** -0,3418*** -0,5313*** -0,6105** -0,1645*** -0,4230*** -0,5190*** -0,2192 -0,4028 

 

(0,1149) (0,1104) (0,0950) (0,1351) (0,2454) (0,0446) (0,0875) (0,1031) (0,1962) (0,3180) 

Centro Oeste -0,0180 0,0611 0,1155 -0,0748* -0,6450* -0,2530* -0,1082 -0,1785 0,2084 0,0511 

 

(0,1186) (0,1318) (0,1344) (0,2375) (0,3559) (0,1658) (0,1680) (0,1976) (0,3248) (0,4848) 

Continua na página seguinte... 
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Sudeste 0,0039 0,0422 -0,1246 -0,3181** -0,7094*** -0,0931*** -0,0991 -0,2255** 0,1467 -0,0648 

 

(0,0894) (0,1072) (0,1009) (0,1523) (0,2649) (0,0457) (0,0892) (0,1116) (0,2197) (0,3564) 

Sul  0,1085 0,0437 -0,1526 -0,4850*** -0,8937*** -0,0495 0,0290 -0,0671 0,1162 -0,1579 

 

(0,0928) (0,1108) (0,1110) (0,1549) (0,2502) (0,0380) (0,0799) (0,1083) (0,2146) (0,3430) 

Constante 0,1830 0,7217*** 0,9913*** 1,4000*** 1,9748*** 1,3725*** 1,3504*** 1,5430*** 1,2469*** 1,8477*** 

 

(0,2122) (0,1929) (0,1958) (0,2618) (0,3916) (0,1541) (0,1921) (0,2331) (0,3691) (0,5236) 

N 562 562 562 562 562 355 355 355 355 355 

r2 0,2432 0,2286 0,2513 0,2458 0,2246 0,0651 0,2137 0,2375 0,1735 0,1113 

F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0191 0,0000 0,0000 0,0000 0,0013 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados das PNADs 2005 e 2015. 

Erros-padrão entre parênteses. * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



82 
 

 
 
 

Tabela 11- RIF trabalhador rural-rural: quando estimado em relação ao trabalhador rural-urbano 

Variáveis   Ano de 2005  Ano de 2015 

 q10 q25 q50 q75 q90 q10 q25 q50 q75 q90 

Anos de estudos 0,0433*** 0,0409*** 0,0312*** 0,0607*** 0,1033*** 0,0338*** 0,0330*** 0,0248*** 0,0465*** 0,0762*** 

 

(0,0141) (0,0086) (0,0050) (0,0066) (0,0154) (0,0127) (0,0097) (0,0052) (0,0066) (0,0110) 

Experiência -0,0262** -0,0151* -0,0052 0,0243*** 0,0596*** -0,0153 -0,0143 -0,0096 0,0127* 0,0355*** 

 

(0,0131) (0,0087) (0,0051) (0,0061) (0,0113) (0,0152) (0,0122) (0,0070) (0,0085) (0,0113) 

Experiência^2 0,0004* 0,0002* 0,0001 -0,0003*** -0,0007*** 0,0002 0,0002 0,0001 -0,0001 -0,0003* 

 

(0,0002) (0,0001) (0,0001) (0,0001) (0,0002) (0,0002) (0,0002) (0,0001) (0,0001) (0,0002) 

Feminino -0,7126*** -0,4334*** -0,1449*** -0,0161 0,0381 -0,7712*** -0,8406*** -0,3611*** -0,2830*** -0,2019*** 

 

(0,1489) (0,0743) (0,0370) (0,0445) (0,0828) (0,1361) (0,0954) (0,0437) (0,0490) (0,0748) 

Não branco -0,0696 -0,0012 -0,0265 -0,1038*** -0,1981*** -0,0650 -0,0973 -0,1004** -0,1473*** -0,1771** 

 

(0,1015 (0,0583) (0,0312) (0,0371) (0,0662) (0,1008) (0,0768) (0,0428) (0,0506) (0,0775) 

Indústria -0,6326*** -0,1280 -0,0285 -0,0029 -0,1526 -0,0364 0,0471 0,1470*** 0,0843 -0,0375 

 

(0,2346 (0,1174) (0,0608) (0,0787) (0,1136) (0,2045) (0,1457) (0,0677) (0,0815) (0,1238) 

Construção 0,7964*** 0,7416*** 0,3637*** 0,0130 -0,3702** 0,6743*** 0,8811*** 0,5665*** 0,2108 0,1598 

 

(0,1157) (0,1219) (0,1312) (0,1582) (0,1562) (0,1210) (0,1380) (0,1041) (0,1451) (0,2154) 

Comércio 0,6266** 0,4083** 0,0243 0,0868 -0,1133 0,4686** 0,3611*** 0,2360** 0,1947** 0,0790** 

 

(0,2659) (0,1961) (0,1086) (0,1189) (0,1932) (0,2278) (0,1826) (0,0930) (0,1024) (0,1414) 

Transporte 0,4422*** 0,5740*** 0,4054*** 0,8602*** 0,8271 0,8269*** 1,0417*** 0,7041*** 0,9626*** 1,0610 

 

(0,1533) (0,1162) (0,1028) (0,2055) (0,6422) (0,0971) (0,1629) (0,1380) (0,2178) (0,4375) 

Educação 1,3699*** 0,9672*** 0,6192*** 0,4363*** 0,2798 1,4000*** 1,7199*** 0,9330*** 1,0049*** 0,2536*** 

 

(0,1729) (0,1458) (0,0893) (0,1611) (0,3386) (0,1531) (0,1618) (0,1308) (0,2036) (0,2549) 

Nordeste -1,3076*** -0,8172*** -0,4215*** -0,4112*** -0,3512*** -0,7100*** -0,7981*** -0,4705*** -0,4553*** -0,5034*** 

 

(0,0898) (0,0759) (0,0459) (0,0595) (0,0933) (0,1076) (0,0931) (0,0501) (0,0587) (0,0948) 

Centro Oeste -0,1416* -0,0875 0,0255 0,0590 0,1159 0,2535*** 0,6319*** 0,3976*** 0,5100*** 0,0765 

 

(0,0782) (0,0947) (0,0638) (0,0888) (0,1683) (0,0862) (0,0798) (0,0734) (0,1142) (0,1907) 

Continua na página seguinte... 
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...Continuação da página anterior 

Sudeste -0,1859* -0,0670 -0,0717 -0,1711** -0,0921 0,1518* 0,3911*** 0,1440** -0,0424 -0,3189*** 

 

(0,0856) (0,0853) (0,0569) (0,0744) (0,1303) (0,1015) (0,0942) (0,0634) (0,0801) (0,1218) 

Sul  -0,2634*** 0,0632 0,1312*** 0,2570*** 0,5532*** 0,1660 0,4577*** 0,3261*** 0,2700*** 0,1194 

 

(0,1002) (0,0819) (0,0530) (0,0729) (0,1407) (0,1252) (0,1058) (0,0675) (0,0941) (0,1610) 

Constante 0,7283*** 0,8641*** 1,1412*** 0,9606*** 0,6174*** 0,1660* 1,1207*** 1,6023*** 1,5052*** 1,5851*** 

 

(0,2456) (0,1791) (0,1059) (0,1212) (0,2259) (0,2868) (0,2335) (0,1356) (0,1683) (0,2374) 

N 3689 3689 3689 3689 3689 2621 2621 2621 2621 2621 

r2 0,0976 0,1422 0,1620 0,1793 0,1060 0,0916 0,2101 0,2332 0,1810 0,0924 

F 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados das PNADs 2005 e 2015. 

Erros-padrão entre parênteses. * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01. 
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Tabela 12 - Resultados da decomposição do diferencial de rendimentos: rural-urbano, 

urbano-urbano, 2005 

 q10 q25 q50 q75 q90 Média 

Diferencial 0,1825*** 0,1807*** 0,1820*** 0,3317*** 0,4423*** 0,2499*** 

Efeito Composição 0,1535*** 0,1708*** 0,1372 0,1693*** 0,1647*** 0,2029*** 

 (84,10%) (94,56%) (75,36%) (51,05%) (37,25%) (81,19%) 

Efeito Estrutura  0,0290* 0,0098* 0,0448* 0,1623*** 0,2775*** 0,0470*** 

Salarial (15,90%) (5,44%) (24,64%) (48,95%) (62,75%) (18,80%) 

Efeito Composição Detalhado 
  

  

Escolaridade 0,1109*** 0,1177*** 0,1572*** 0,2272*** 0,3347*** 0,2294*** 

Experiência  -0,0127* -0,0122** -0,0209** -0,0293** - 0,0365** -0,0337*** 

Discriminação 0,0075 0,0120 -0,0009 0,0001 -0,0118 -0,0015*** 

Atividade -0,0021 -0,0065*** -0,0160 -0,0339** - 0,0495** -0,0183*** 

Região 0,0498** 0,0598*** 0,0178 0,0053 -0,0720* 0,0271** 

Efeito Estrutura Salarial Detalhado 
  

  

Escolaridade -0,1081 0,0642 0,2988*** 0,6373*** 1,0146*** 0,2385*** 

Experiência  -0,1218 0,0742 -0,0121 0,0424 0,2098 -0,0298*** 

Discriminação -0,0698** -0,0408 0,0175 0,0012 -0,0760 -0,0498*** 

Atividade -0,2148*** -0,1030* -0,0210 0,0916 0,2207 -0,0039 

Região 0,1688** 0,1598* 0,3012*** 0,4730*** 0,8089*** 0,2259*** 

Constante 0,3748* -0,1446 -0,5396*** - 1,0832*** - 1,9005*** -0,3337*** 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados das PNAD 2005. 

Nota: * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01. 

Tabela 13 - Resultados da decomposição do diferencial de rendimentos: rural-urbano, 

urbano-urbano, 2015 

 q10 q25 q50 q75 q90 Média 

Diferencial 0,1021*** 0,2282*** 0,2266*** 0,3150*** 0,5135*** 0,2842*** 

Efeito Composição 0,0129* 0,0586*** 0,0714*** 0,1517*** 0,1515*** 0,1642*** 

 

(12,60%) (25,66%) (31,51%) (48,15%) (29,50%) (57,77%) 

Efeito Estrutura  0,0893*** 0,1696*** 0,1552*** 0,1634*** 0,3620*** 0,1200*** 

Salarial (87,40%) (74,34%) (68,49%) (51,85%) (70,50%) (42,23%) 

Efeito Composição Detalhado 
  

 

 Escolaridade 0,0013* 0,0269** 0,0409*** 0,0946*** 0,0997*** 0,1320*** 

Experiência  0,0002 0,0032 0,0043* 0,0080 0,0074 0,0128 

Discriminação - 0,0007 - 0,0042 - 0,0108 - 0,0072 0,0011 -0,0140* 

Atividade 0,0150* - 0,0012 0,0095 - 0,0090 - 0,0280 0,0074 

Região - 0,0029 0,0337*** 0,0276 0,0653** 0,0712* 0,0258*** 

Efeito Estrutura Salarial Detalhado 
  

  

Escolaridade 0,2780*** 0,2877*** 0,5609*** 0,8799*** 1,2849*** 0,4875*** 

Experiência  0,0860 0,0603 0,1689* 0,1740 0,2936* 0,1992** 

Discriminação - 0,0009 - 0,0560* - 0,0572* - 0,1574** - 0,3198*** -0,0913** 

Atividade 0,1426 0,0751 - 0,0552 - 0,0554 0,0620 -0,0223 

Região 0,2031*** 0,2691*** 0,3690*** - 0,0174 0,2614 0,2401** 

Constante - 0,6196*** - 0,4666** - 0,8312*** - 0,6604** - 1,2201** -0,6931*** 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados da PNAD 2015. Nota:* p < 0,10;** p < 0,05;*** p< 0,01. 
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Tabela 14 - Resultados da decomposição do diferencial de rendimentos: rural-urbano, 

rural-rural, 2005 

Efeitos q10 q25 q50 q75 q90 Média 

Diferencial 1,4049*** 0,9554*** 0,7492*** 0,6660*** 0,6897*** 0,6599*** 

Efeito Composição 0,5360*** 0,5507*** 0,3613*** 0,3837*** 0,3588*** 0,3937*** 

 

(38,15%) (57,64%) (48,22%) (57,62%) (52,02%) (59,66%) 

Efeito Estrutura  0,8689*** 0,4047*** 0,3879*** 0,2823*** 0,3310*** 0,2662*** 

Salarial (61,85%) (42,36%) (51,78%) (42,38%) (47,98%) (40,33%) 

Efeito Composição Detalhado 
  

 

 Escolaridade 0,2009*** 0,1900*** 0,1450*** 0,2817*** 0,4795*** 0,5193*** 

Experiência  0,0559 0,0302 0,0211 -0,1057*** -0,2362*** -0,2011*** 

Discriminação -0,0866*** -0,0562*** -0,0165*** 0,0069 0,0221* -0,0259*** 

Atividade 0,0954 0,2028*** 0,1214*** 0,1276*** 0,0127 0,0362*** 

Região 0,2703*** 0,1839*** 0,0903*** 0,0733*** 0,0807*** 0,0651*** 

Efeito Estrutura Salarial Detalhado 
  

  

Escolaridade 0,0660 0,1132 0,3536*** 0,3765*** 0,4346** 0,2154*** 

Experiência  0,6850*** 0,4096*** 0,5418*** 0,2582* -0,1430 0,4513*** 

Discriminação 0,2059*** 0,4096 0,5418*** -0,1417** -0,1263 -0,0476** 

Atividade 0,1046 -0,1156 -0,1535** -0,3669*** -0,5163*** -0,0059 

Região 0,3526*** 0,1140 -0,0722 -0,2832** -0,6754*** 0,1568*** 

Constante 0,3526* -0,1423 -0,1499 0,4394 1,3574*** -0,5038*** 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados da PNAD 2005. Nota:* p < 0,10;**p < 0,05; ***p < 0,01. 
 

Tabela 15 - Resultados da decomposição do diferencial de rendimentos: rural-urbano, 

rural-rural, 2015 

 q10 q25 q50 q75 q90 Média 

Diferencial 1,4670*** 0,8972*** 0,5318*** 0,4380*** 0,2788*** 0,6660*** 

Efeito Composição 0,6301* 0,8220** 0,5752** 0,4711** 0,2998** 0,4849** 

 

(42,95%) (91,62%) (108,16%) (107,56%) (107,53%) (72,81%) 

Efeito Estrutura  0,8369*** 0,0752*** -0,0434*** -0,0331*** -0,0210*** 0,1811*** 

Salarial (57,05%) (8,38%) (-8,16%) (-7,56%) (-7,53%) (27,18%) 

Efeito Composição Detalhado 
  

 

 Escolaridade 0,1454*** 0,1417*** 0,1067*** 0,1997*** 0,3274*** 0,2915*** 

Experiência  0,0207 0,0541 0,0397* -0,0996*** -0,2410*** -0,1105*** 

Discriminação -0,0558** -0,0578** -0,0181* -0,0064 0,0036 -0,0179*** 

Atividade 0,3602*** 0,4460*** 0,3079*** 0,2729*** 0,1406** 0,2373*** 

Região 0,1596*** 0,2380*** 0,1391*** 0,1045*** 0,0691** 0,0845*** 

Efeito Estrutura Salarial Detalhado 
  

  

Escolaridade -0,3269** -0,1590 0,0086 0,1278 -0,1350 0,1537*** 

Experiência  0,1937 0,3559** 0,3225** 0,1321 -0,3150 0,4190*** 

Discriminação 0,2237*** 0,2509*** 0,0681* 0,0630 0,1988** 0,0394 

Atividade -0,2391* -0,4336*** -0,1241 -0,1745 -0,0491 0,0068 

Região 0,0305 -0,1687* -0,2591** 0,0768 0,0167 0,2000*** 

Constante 0,9550*** 0,2297 -0,0593 -0,2583 0,2626 0,2000*** 

Fonte: Elaboração do autor com base nos dados da PNAD 2015. 

Nota: * p < 0,10; ** p < 0,05; *** p < 0,01. 


