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RESUMO 
 
 
 

Este trabalho terá como objetivo principal verificar a existência da seletividade 

seja ela positiva, negativa ou neutra (neste caso não existiria seletividade), dos migrantes – 

pessoas oriundas do interior do Estado do Ceará -, que buscam melhores condições de vida, 

mais precisamente, melhores salários, no mercado de trabalho de Fortaleza. Para alcançar 

este fim, utilizaremos os microdados da Pesquisa de Desemprego e Subemprego, realizada 

mensalmente pelo SINE/IDT – CE (Sistema Nacional de Emprego/Instituto do 

Desenvolvimento do Trabalho – Ceará), onde poderemos observar as mais diversas 

características de nossa amostra, tais como: salários, estado civil, sexo, idade, nível de 

escolaridade, experiência no trabalho, quantas horas trabalhou na semana, dentre outras. De 

posse destes dados, poderemos testar empiricamente, através dos instrumentais 

econométricos, a existência ou não da seletividade da mão-de-obra migrante no mercado de 

trabalho de Fortaleza.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 

ABSTRACT 
 
 

 

The main objective of this paper is to revearch the existence of positive ou negative 

selectiviness of migrant workers from Ceará state country side; that search better life 

condicions, specially better wages in Fortaleza’s job market. This research used monthly 

data available from SINE/IDT – CE (Nacional Suployment and Subemployment System / 

Work Developemnt Institute – Ceará).This data will main it possible to observe the varius 

caracteristics of the samples such as: salary, marital status, sex, age, education level, work 

experience, hours worked per week, etc, e and to test ramdomly by existence os 

selectiveness of the migrant work force in Fortaleza’s job market. 
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INTRODUÇÃO 

 

Os movimentos migratórios vêm sendo tema de ampla discussão em muitas 

pesquisas e trabalhos, no meio acadêmico. Este interesse se deve, sobretudo, as 

conseqüências que os fluxos migratórios acarretam tanto para as cidades receptoras quanto 

para as cidades que “expulsam” sua população (potencialmente, grande parte de sua força 

de trabalho). Essas conseqüências são das mais diversas, tais como, sociais, econômicas, 

políticas e culturais. Intuitivamente, o principal motivo, ou a principal força motriz que leva 

as pessoas a realizarem um movimento migratório parece ser a busca por melhores 

condições de trabalho e renda (salários). 
 

Diversas questões foram e continuam sendo levantadas na literatura sobre a 

mobilidade da mão-de-obra nos mercados de trabalho (ou seja, a migração dos 

trabalhadores do campo para as cidades, a migração entre cidades e regiões, e entre países 

diversos). Alguns destes questionamentos são apresentados de forma sucinta por 

Greenwood (1997): 1) Quem são os migrantes? 2) O que leva essas pessoas a migrar? 3) De 

onde eles estão vindo e para onde eles estão indo? 4) Quando eles migram? e 5) Quais as 

conseqüências da migração?. 

 

Vale ressaltar que essa mobilidade da mão-de-obra não deixa de acarretar custos 

àqueles que se dispõem a mudar de localidade. Às vezes uma perda temporária de renda 

ocorre entre a ocasião em que se saí de um emprego e se entra em outro, possivelmente, em 

outra cidade. Há custos diretos de mudança quando ocorre a migração, como também há 

custos psicológicos por se deixar um emprego ou localidade familiar e ter de se adaptar 

novamente em um outro ambiente. Portanto, grandes custos financeiros e psicológicos são 

incorridos a cada ano por um grande número de pessoas que migram. 
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Lima (1995) relata que, no período entre 1960 a 1980, o Brasil viveu o maior 

êxodo rural de sua historia (migração campo-cidade). De acordo com Martine (1987)1, 

entre 1960 e 1970, aproximadamente 13 milhões de pessoas abandonaram residências 

rurais em busca dos centros urbanos, o que correspondia a 33% da população rural no início 

do período. No período entre 1970 e 1980 a população de migrantes que abandonou o meio 

rural foi de aproximadamente 16 milhões, correspondendo a 38% da população rural no 

início do período.  

 

Foi também nesse período (1970) que a população rural brasileira atingiu seu 

máximo com 41 milhões de habitantes, o que correspondia a 44% do total da população 

brasileira. Desde então, o meio rural vem sofrendo um declínio populacional, chegando em 

1996 a um total de 33,8 milhões de habitantes, ou 22% do total nacional. A redução da 

importância da população rural deve-se, fundamentalmente, aos movimentos migratórios. E 

esse fluxo migratório, segundo Martine (1987)2, foi influenciado pelos seguintes fatores: 1) 

a expansão da fronteira agrícola; 2) o modelo de urbanização; e 3) a estratégia de 

modernização da agricultura. 

 

Segundo Santos, Menezes e Ferreira (2003), o Brasil, por apresentar grandes 

diferenciais de renda entre os moradores dos seus diversos estados e por ser um país de 

grande dimensão territorial e populacional, está propenso aos movimentos migratórios. 

Sendo assim, de acordo com a PNAD de 1999, cerca de 20% dos brasileiros moravam em 

um estado diferente daquele em que nasceram, ou seja, 20% dos brasileiros eram migrantes. 

 

Diante do que foi exposto sobre movimentos migratórios, e mais especificamente, 

sobre migração tipificada como rural-urbana (ou de outro modo, migração campo-cidade), 

teremos como objetivo primordial neste trabalho, analisar os diferencias de renda (ou de 

salários) entre os seguintes grupos de interesse: os migrantes (pessoas oriundas do interior 

do Estado do Ceará) e os não-migrantes (pessoas nascidas na cidade de Fortaleza). 

 

                                                 
1 In, Lima (1995). 
2 Idem. 
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Para tanto, utilizaremos os microdados da Pesquisa de Desemprego e Subemprego, 

realizada pelo SINE/IDT-CE (Sistema Nacional de Emprego/ Instituto de Desenvolvimento 

do Trabalho – Ceará), nos anos de 2000, 2001 e 20023 (que foram disponibilizados por esta 

instituição). Através da estimação das equações de salários e da comparação dessas rendas 

entre os migrantes e não-migrantes, tentaremos verificar a existência de evidências que 

comprovem, ou não, se os migrantes constituem um grupo positivamente selecionado (ou 

negativamente selecionado) da população integrante da cidade de Fortaleza. 

 

Destacamos que para alcançar tal objetivo, enfrentaremos dois tipos de viés de 

seleção amostral, sendo o primeiro causado pelo fato de só podermos observar as pessoas 

consideradas pelo SINE como na situação de ocupadas (ou seja, observaremos somente um 

subgrupo da população, e não a população como um todo); o segundo viés surge do fato de 

que só conseguimos observar os salários dos migrantes que aqui se instalaram (em 

Fortaleza), não tendo acesso às informações sobre as pessoas que permaneceram no interior 

do Estado do Ceará. Conforme formos caminhando na explanação do trabalho, 

colocaremos melhor esta discussão e algumas formas de resolver ou minimizar o chamado 

problema de “viés de seleção amostral”. 

 

Não se pode deixar de ressaltar a importância deste trabalho, quanto a sua 

contribuição sobre os movimentos migratórios para as grandes cidades, mais 

especificamente para a cidade de Fortaleza, principalmente no diz respeito aos impactos 

sobre as condições de vida da cidade e as pressões de demanda (mais intensificada pela 

presença dos migrantes rurais) por serviços públicos (como saúde, educação, moradia, 

saneamento básico, dentre outros). Vale também lembrar da escassez na literatura brasileira 

e, principalmente, na literatura de estudos econômicos mais aprofundados para o Brasil 

sobre o referido tema. 

 

 

 

                                                 
3 Por questões de burocracia interna, o SINE/IDT só pode disponibilizar os microdados mais recentes que este 
órgão dispunha, no caso 2000, 2001 e 2002. 
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Além da introdução e da conclusão, este trabalho será composto por mais quatro 

capítulos: o primeiro deles tratará da revisão da literatura sobre migração e mercado de 

trabalho, considerando as mais variadas teorias de migração, os seus determinantes, os 

trabalhos já realizados na literatura brasileira e a questão da seletividade do processo 

migratório. 

 

O segundo capítulo apresentará a amostra disponível para a realização deste 

trabalho, como também um breve histórico da Pesquisa de Desemprego e Subemprego 

(SINE/IDT-CE) e as estatísticas descritivas para os microdados de 2000, 2001 e 2002. 

 

O terceiro capítulo terá como foco central a discussão sobre a seleção da amostra, 

juntamente, com a apresentação da correção simples de Heckman (1976)4 para o caso em 

que enfrentamos o problema de viés de seleção amostral. 

 

No quarto capítulo, consideraremos a apresentação do modelo econométrico e os 

resultados dele provenientes, como também a apresentação do método de estimação 

average treatment effect (ATE), ou Efeito Médio do Tratamento, e o procedimento de 

estimação de Heckman em dois passos e os resultados provenientes deste. 

 

                                                 
4 In, Johnston e Dinard (1997). 
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Capítulo. 1: Revisão da Literatura sobre Migração e Mercado de Trabalho 

 

1.1. Considerações Iniciais 

 

Como qualquer outro fenômeno de grande significado na vida sócio-econômica 

das cidades e metrópoles, as migrações internas fazem parte de um processo global de 

mudanças que merece ser estudado em suas diversas nuances. No Brasil, como também na 

cidade de Fortaleza, esse processo migratório interno é de fundamental importância, tanto 

do ponto de vista demográfico, como político, econômico, social e cultural. 

 

De maneira geral, como nos apresenta Lee (1966), define-se migração como uma 

mudança permanente ou semipermanente de residência. Não se impõem limites com 

respeito à distância do deslocamento, ou à natureza voluntária ou involuntária do ato, como 

também não se estabelece distinção entre migração externa e migração interna. Desta 

forma, podemos ainda citar a seguinte consideração de Lee (1966) sobre o ato migratório: 

“Não importa quão curto ou quão longo, quão fácil ou quão difícil, a verdade é que todo ato 

migratório implica um lugar de origem, um lugar de destino e uma série de obstáculos 

intervenientes”. 

 

Segundo Greenwood (1997), o manual das Nações Unidas, Methods of Measuring 

Internal Migration (1970), tem servido como base para definições mais formais de 

migração e migrantes. Esse documento propõe as seguintes definições: 

“A migração é definida como uma mudança de uma área de migração 

específica para outra (ou um movimento de alguma distância mínima 

especificada) que foi feita durante dado intervalo de tempo e que 

envolveu uma mudança de residência. Um migrante é uma pessoa que se 

muda do seu lugar de residência usual de uma área de migração 

definida para outra (ou quem mudou de alguma distância mínima) pelo 

menos uma vez durante um intervalo de tempo de sua vida (United 

Nations, 1970)”. 
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Silva (1999), define a migração interna como o movimento de pessoas que se 

processa dentro de um mesmo país, apresentando várias modalidades: a) migração inter-

regional, aquela realizada entre regiões; b) migração intra-regional, a migração dentro de 

uma mesma região; c) transumância, nome dado aos movimentos pendulares de população, 

ou seja, deslocamentos populacionais temporários relacionados às estações do ano, às 

atividades econômicas, às condições climáticas e etc; d) êxodo rural, também denominado 

migração campo-cidade, que é um movimento horizontal da população.  

 

1.2. Enfoque Teórico sobre a Migração Interna 

 

Os economistas e sociólogos que têm estudado a migração interna destacam o 

predomínio da motivação econômica nesse processo. As diferenças de oportunidades 

econômicas entre regiões de um mesmo país ou entre países distintos, ou entre diferentes 

estados e municípios, impelem os indivíduos a mudar de local de residência. A título de 

apresentar historicamente os diversos estudos e trabalhos que enfocam as questões que 

envolvem a migração interna, faremos a seguir uma breve e introdutória discussão sobre o 

referido assunto e apresentaremos as explanações de alguns autores que abordaram este 

assunto dando-lhe grande importância sócio-econômica. 

 

1.2.1. As Leis da Migração de Ravenstein 

 

Um dos primeiros estudos sobre a migração interna foi realizado por E. G. 

Ravenstein5, no Reino Unido, entre os censos de 1871 e de 1881. Na sua condição de 

historiador econômico, Ravenstein pronunciou-se favoravelmente à migração, por 

considerá-la um estímulo ao crescimento industrial, ao transferir mão-de-obra de regiões 

com escassas oportunidades econômicas para regiões com melhores oportunidades e 

contribuir, ao mesmo tempo, para a elevação dos níveis de vida dos  migrantes. Ravenstein 

formulou várias leis sobre a migração, dentre as quais, por exemplo, a de que “o desejo 

inerente à maioria dos homens de superar-se em todos os aspectos materiais” constitui o 

principal impulso da migração. A distância constitui um fator negativo. A maior parte do 

                                                 
5 In, BRIGG (1973). 



 15

movimento migratório ocorre a curtas distâncias. A migração a longa distância supõe o 

deslocamento para um centro industrial ou comercial importante.  

 

Deste modo, Ravenstein considera que a migração ocorre por etapas: os habitantes 

das zonas rurais mudam-se para áreas urbanas próximas, sendo substituídos por pessoas 

procedentes das zonas rurais mais afastadas. Por sua vez, os naturais do meio rural 

apresentam propensão maior a migrar do que os naturais dos quadros urbanos. A tecnologia 

atua no sentido de avolumar a migração, como se dá, por exemplo, quando ocorre melhoria 

dos meios de transporte e de comunicações. 

 

Toda corrente migratória gera uma contracorrente ou uma migração de retorno. A 

pressão da pobreza rural e a atração pelas oportunidades existentes nos centros urbanos 

constituem elementos básicos de interpretação dada por Ravenstein à migração registrada 

no Reino Unido durante o século XIX. Estes elementos exerceram uma influência chave na 

maioria das teorias subsequentes. 

 

1.2.2. Teoria Global de Lee 

 

Além da atração econômica que as cidades exercem por oferecerem empregos 

melhor remunerados e maiores possibilidades de ascensão, condições de trabalho mais 

satisfatórias e atividades mais diversificadas, há que considerar também que elas propiciam 

maiores oportunidades no que concerne à educação, ao lazer, ao matrimônio e aos serviços 

públicos. De acordo com a teoria global de Lee (1965), a decisão de migrar responde à 

“pressão” da pobreza no lugar de origem, à “atração” da perspectiva de obter rendas 

elevadas no lugar de destino, assim como à intervenção de outros obstáculos e fatores 

pessoais. 

 

A magnitude dos movimentos migratórios varia diretamente com o grau de 

diversificação existente entre as áreas e os habitantes de um país determinado, com o nível 

de desenvolvimento e com a taxa de crescimento de sua economia e, inversamente, com a 

dificuldade de superar os obstáculos encontrados. Tanto o volume como o ritmo da 
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migração tende a crescer temporalmente, à medida que o progresso tecnológico faz 

diminuir alguns dos obstáculos inerentes ao movimento de pessoas de um lugar para outro. 

 

Essas hipóteses de “pressão” e de “atração” podem combinar-se numa só, segundo 

a qual a migração urbana seria função das diferenças esperadas entre as rendas rurais e 

urbanas. Devido à dificuldade de quantificar as pressões e atrações não-econômicas que 

afetam a migração, adota-se, freqüentemente, esta relação puramente econômica para 

explicar tal processo. Friedlander6, um dos economistas a utilizar este método, pressupõe, 

em primeiro lugar, ser a migração função de diferenças absolutas reais nas rendas “per 

capita” pertinentes a cada nível de capacitação ou ocupação. 

 

1.2.3. Migração, Desemprego e Desenvolvimento: Análise de Harris e Todaro 

 

Em seu estudo sobre as migrações campo-cidade e o desemprego urbano, Todaro e 

Harris (1970) analisaram mais detalhadamente alguns fenômenos do mercado de trabalho. 

Através deste estudo, os autores observaram um fenômeno curioso que estava ocorrendo 

em numerosas economias do mundo, que eles intitularam de “mundo menos desenvolvido”, 

especialmente na África Tropical. O fato por eles constatado foi o de que apesar de 

prevalecer uma produtividade marginal positiva no setor agrícola e níveis significativos de 

desemprego urbano, não só persistia, como até mesmo parecia se acelerar a migração de 

mão-de-obra do setor rural para o setor urbano. 

 

Em seu trabalho de análise de dois setores (a saber, setor rural e setor urbano), 

divergem dos modelos habituais de análise econômica de pleno emprego e de salários e 

preços flexíveis. A partir da formulação de um modelo bi-setorial de migração rural-urbana, 

reconheceram, entre outras coisas, a prevalência de um salário mínimo urbano 

politicamente determinado a um nível bem mais alto que o da remuneração paga pelo setor 

agrícola. Desta forma, a causa da migração rural-urbana seriam os maiores salários 

oferecidos no setor urbano à mão-de-obra como um todo. Como conseqüência, ocorreria 

um deslocamento de mão-de-obra do setor rural em direção ao setor urbano. 

                                                 
6 In, BRIGG (1973). 
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A suposição fundamental feita por Harris e Todaro, em sua análise de dois setores 

(ou análise bi-setorial de migração rural-urbana), foi a de que os fluxos migratórios rurais-

urbanos persistiriam enquanto a renda real urbana esperada estivesse sendo superior à 

produtividade agrícola real, isto é, suponham que os migrantes rurais em potencial 

comportavam-se como maximizadores da utilidade esperada. A essência desse modelo é 

que os dois setores se achavam intimamente relacionados através da migração de mão-de-

obra.  

 

Na visão desses autores, os fluxos migratórios continuariam a ocorrer até que a 

renda urbana esperada se tornasse igual à renda rural esperada. Segundo os autores 

supracitados, a solução para o desequilíbrio da economia seria dada através de dois tipos de 

política: a primeira seria uma política de subsídios aos salários rurais; e a segunda, uma 

restrição à livre migração campo-cidade. 

 

1.2.4. Teoria do Investimento de Sjaastad 

 

Sjaastad (1962) enfoca o problema da migração como um investimento em capital 

humano. De acordo com sua teoria, o indivíduo comporta-se como se comparasse os custos 

e os retornos da migração, agindo com base em tal comparação. Como principais 

desembolsos diretos, que são conseqüentes à migração, deveriam ser considerados os 

gastos com alimentação, alojamento e transporte. Entre os custos indiretos, considerar-se-

iam as receitas que deixam de ser auferidas durante a viagem e o tempo com a procura de 

emprego e a aquisição do treinamento correspondente; tais custos seriam função da 

distância entre os locais de origem e de destino e da taxa de desemprego prevalecente neste 

último. 

 

Além destes custos econômicos, existiriam custos psicológicos, tais como os que 

se relacionam com o afastamento dos parentes, dos amigos e de um ambiente já conhecido. 

Mesmo que estes custos possam afetar o volume da migração, não implicam um dispêndio 

de recursos e, portanto não deveriam ser incluídos no cálculo do retorno líquido da 

migração. Também não se deveria levar em consideração, neste caso, a recompensa 
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psicológica correspondente à oportunidade de travar novos conhecimentos, de ver novas 

coisas, de desfrutar de mais distrações. 

 

O retorno a auferir com a migração seria equivalente à diferença entre as receitas 

reais futuras que poderiam ser percebidas no local de destino e as receitas que o indivíduo 

perceberia se não se deslocasse. Esta diferença resultaria de variações em preços, custos do 

emprego, receitas e produtos. Contudo, o incremento das receitas reais futuras não 

constituiria um retorno exclusivamente atribuível à migração, mas também a outros 

investimentos, como os que são feitos na busca de capacitação, tanto antes como durante o 

emprego. Sjaastad insiste no fato de que a migração exige investimentos complementares, 

especialmente para fins de capacitação. 

 

1.3. Os Determinantes da Migração 

 

Inicialmente, no tocante aos determinantes dos movimentos migratórios, teremos, 

através da posição da teoria econômica ortodoxa com respeito à questão da mobilidade 

geográfica do fator trabalho, a sucinta colocação de J. R. Hicks a respeito do assunto que se 

segue: “... os diferenciais nos benefícios líquidos, sobretudo os diferenciais de salários, são 

as causas principais da migração” (1932, p. 76)7. 

 

Posteriormente, constataremos que são muitos os fatores que contribuem para a 

decisão de migrar. As características diferencias das regiões de emissão e recepção 

propiciam, segundo Greenwood (1985 e 1997), um potencial incentivo para a mudança. 

Este autor considera que diversas características do ciclo de vida – tais como casamento, 

divórcio, conclusão da educação, entrar no mercado de trabalho, início de uma carreira, 

nascimento e envelhecimento dos filhos e a aposentadoria, – são críticos em uma decisão 

individual ou familiar para migrar. Outras circunstâncias pessoais incluem posição no 

emprego, salários, educação, habilidades acumuladas, idade, sexo e renda. 

 

                                                 
7 In, Greenwood, 1975. 
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Os estudos dos determinantes da migração têm sido comumente formulados no 

contexto de maximização da utilidade individual, embora em anos recentes tenha sido dada 

uma ênfase crescente nas famílias como as unidades tomadoras de decisão. A influência 

dos laços familiares na migração tem sido especialmente analisada por Mincer (1978)8, que 

mostra que tais laços resultam em externalidades pessoais negativas que são usualmente 

internalizadas pela família e que assim tendem a desestimular a migração. Além disso, 

tomando-se como base Mincer, Graves e Linneman (1979)9, estes encontraram que a 

probabilidade de mudança é negativamente relacionada ao estado civil. 

 

Nas literaturas especializadas, tais como Sjaastad (1962), Lee (1966), Greenwood 

(1975), Singer (1976), Ehrenberg e Smith (2000), Barcellos (2002) dentre outros, contém 

numerosas tentativas de explicação das migrações internas em termos de elementos 

econômicos. Estes, geralmente, são apresentados de forma sumária, através de indicadores 

que, apesar de variarem em sua expressão formal, apresentam um mesmo conteúdo 

conceitual, quer sejam chamados de “oportunidades econômicas” de “níveis de vida”, de 

“produtividade do trabalho”, ou de outras denominações mais. 

 

Desta forma, as migrações produzir-se-iam nas áreas menos favorecidas, em 

direção àquelas mais favorecidas quanto à industrialização, aos níveis de preços, à 

urbanização e a outras expressões do desenvolvimento ou, em outras palavras, fluiriam das 

regiões deprimidas para as regiões em desenvolvimento, das zonas rurais para as zonas 

urbanas, etc. 

 

Na visão de Elizaga (1970), os investigadores sociais atribuem aos fatores 

econômicos papel causal dominante nos movimentos migratórios. Isto não significa 

desconhecer a interveniência dos fatores sociais, culturais e psicológicos, mas atribuir-lhes 

papel de menor importância. 

 

 

                                                 
8 In, GREENWOOD, 1975. 
9 Idem. 
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No âmbito da análise microdemográfica, Elizaga (1970) afirma que os fatores 

determinantes que levaram aos deslocamentos são normalmente estudados segundo as 

razões ou motivos declarados pelos migrantes (econômicos, sociais, psicológicos) e outras 

condições objetivas que intervêm na decisão de migrar (distância, meios de informação, 

contatos pessoais, etc). Concebe-se esta decisão como um processo racional, mediante o 

qual os indivíduos fazem um balanço entre os aspectos positivos e negativos do ato de 

migrar ou das forças de “expulsão” e de “atração” que operam nas áreas de origem e de 

destino. Por outro lado, também se tem assinalado ser tal decisão um processo psicológico 

complexo, no qual muitas vezes o componente racional tem menor importância do que o 

irracional. 

 

Constatamos na abordagem de Singer (1970), que o mais provável é que a 

migração seja um processo social, cuja unidade atuante não é o indivíduo, mas o grupo. No 

caso específico das migrações internas, o caráter coletivo do processo é tão pronunciado 

que quase sempre as respostas da maioria dos migrantes caem em apenas duas categorias: 

1) motivação econômica (procura de trabalho, melhora das condições de vida) e 2) para 

acompanhar o esposo, a família ou algo deste estilo. A forma estereotipada das respostas 

indica que a indagação não foi dirigida a quem possa oferecer uma resposta capaz de 

determinar os fatores que condicionam o fenômeno. 

 

Ainda segundo Singer (1970), convém sempre distinguir os motivos (individuais) 

para migrar das causas (estruturais) da migração. Os motivos se manifestam no quadro 

geral de condições sócio-econômicas que induzem a migrar. É óbvio que os motivos, 

embora subjetivos em parte, correspondem a características dos indivíduos: jovens podem 

ser mais propensos a migrar que velhos, alfabetizados mais que analfabetos, solteiros mais 

do que os casados e assim por diante. 

 

Finalmente, Muñoz e Oliveira (1973), em estudos específicos sobre o Brasil, Peru 

e Paraguai, assimilam, como causas da migração, as características da estrutura agrária. 

Aponta-se que o principal determinante da migração rural-urbana é, no primeiro desses 

países, a inexistência de uma estrutura rural capaz de reter, no trabalho da terra, a 
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população criada e nascida no campo. Se, por um lado, as cidades constituem centros de 

atração, por outro, o meio rural é uma fonte de expulsão; a existência de grandes 

propriedades rurais constituiu o principal fator da migração. 

 

1.4. Características dos Migrantes 

 

As características das pessoas que estão envolvidas nos movimentos migratórios 

são amplamente discutidas, principalmente na literatura que trata da mobilidade da força de 

trabalho, dentro desta podemos destacar inicialmente, a abordagem dada por Lee (1966), 

onde nos são apresentadas as seguintes características dos migrantes: 

 

1) As migrações são seletivas, isto exprime simplesmente que os migrantes não 

constituem uma amostra aleatória da população de origem; 

2) Os migrantes que respondem principalmente a fatores positivos prevalecentes 

no local de destino tendem a constituir uma seleção positiva, pois segundo Lee, 

estas pessoas não têm nenhuma necessidade de migrar, porém o fazem por 

perceberem as oportunidades existentes alhures e por poderem ponderar as 

vantagens e desvantagens prevalecentes nos locais de origem e de destino; 

3) Os migrantes que respondem primordialmente a fatores negativos 

prevalecentes no local de origem tendem a constituir uma seleção negativa, no 

caso de áreas onde os fatores negativos são desalentadores para grupos inteiros 

da população, pode até mesmo deixar de haver seleção; neste sentido, é mais 

provável que sejam pessoas sem instrução ou as instáveis as que se vejam 

forçadas a migrar; 

4) Considerando todos os migrantes um conjunto, a seleção tende a ser bi-modal, 

assim, se representarmos graficamente as características dos migrantes totais 

ao longo de um contínuo a variar entre excelente e deficientes, devemos obter, 

com grande freqüência, uma curva em forma de J ou de U; 

5) O grau de seleção positiva aumenta com a dificuldade dos obstáculos 

intervenientes, estes servem para peneirar alguns dos débeis e incapazes, 
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também se observa que á medida que a distância aumenta, os migrantes 

passam a constituir grupo de excelência cada vez maior; 

 

Greenwood (1975) relata que certas características demográficas pessoais também 

exercem importante influência sobre a decisão de migrar. Entre tais características incluem-

se a idade, o nível de educação e a raça. A probabilidade de um membro da força de 

trabalho migrar também decresce com o aumento da idade, devido ao fato de que as 

pessoas mais idosas têm uma vida útil esperada mais curta para a consecução das vantagens 

da migração, o que lhes propicia taxas de retorno mais baixas. 

 

Ademais, como destaca Becker (1964)10, aqueles indivíduos para os quais a 

migração mostra-se vantajosa preferem migrar logo pelo fato de que quaisquer atrasos 

poderão, em termos de retornos obteníveis nos anos iniciais, implicar em prejuízo, uma vez 

que tais retornos, em valores descontados, são menores nesses primeiros anos. Gallaway 

(1969)11 argumenta que a segurança do emprego e os vínculos familiares são mais 

importantes para pessoas mais idosas do que para pessoas mais jovens, o que também 

desestimula a migração das primeiras. 

 

Vários estudos abrangendo a literatura sobre migração e mercado de trabalho, 

dentre os quais citamos Singer (1976), Greenwood (1975), Borjas (1987, 1992, 1994), Silva 

(1999), dentre outros, nos relatam que a migração ocorre das regiões de baixa renda para as 

regiões de alta renda, embora permaneça alguma discussão com respeito à importância 

relativa que as características das áreas de origem e de destino assumem na explicação 

desses fluxos. A idade, a educação, a renda, a situação do emprego e a raça são importantes 

características pessoais que influenciam a migração. 

 

Segundo, Moura e Coelho (1975), estimou-se na década de 1960/70 que cerca de 

435 mil pessoas durante esse período se deslocaram e passaram a residir no conjunto dos 

municípios  de  Recife,  Salvador  e  Fortaleza.  Para  cada  grupo  de  cinco  não-migrantes  

                                                 
10 In, Greenwood, 1975. 
11 Idem. 
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residentes nesse conjunto correspondia um novo migrante no período. Dentre os três 

municípios, Fortaleza foi o que recebeu maior número – cerca de 156 mil pessoas – 

correspondendo, em termos relativos, à proporção média de 24 migrantes por 100 não-

migrante. A maioria dos migrantes que se radicou durante a década nesses municípios não 

procedeu diretamente de quadros rurais. A participação relativa das pessoas com domicílio 

anterior em quadros rurais atingiu apenas 14% no Recife, embora se tenha situado em 22% 

em Salvador e em 36% em Fortaleza. 

 

Parece fora de dúvida que proporção maior desses migrantes procedeu 

originalmente de quadros rurais. Nesse parecer, consideram-se, por um lado, as substanciais 

diferenças que, pelo menos nos últimos trinta anos, se vêm registrando nas taxas de 

crescimento dos efeitos demográficos urbanos e rurais do Nordeste. Assim, o que deve 

ocorrer realmente é certa “socialização” do migrante rural nordestino ao longo de sua 

trajetória, isto é, que a migração ocorra em etapas nas quais se devam incluir entre o campo 

e a metrópole regional alguma ou algumas vilas e/ou cidades12. 

 

Com respeito ao caso específico de Fortaleza, vale incluir duas outras 

considerações que também se devem relacionar à maior proporção de migrantes rurais 

encontrados nesse município. A primeira é a de que a proporção seria em parte reflexo da 

seca de 1970, pois, como se sabe, Fortaleza se localiza na costa, mas, simultaneamente, 

bastante próxima da zona semi-árida do Nordeste. Vale dizer, que a capital cearense e seus 

municípios periféricos e/ou próximos sofrem o impacto mais direto de irregularidade 

pluvial.  

 

A outra é que, mesmo em situação de pluviosidade normal, seria admissível 

encontrar proporções mais elevadas de migrantes provindos de quadros rurais em Fortaleza 

do que no Recife ou em Salvador. Isto é suposto em vista de a área sob influência da capital 

cearense ser menos organizada sob um ponto de vista funcional urbano, com um número 

reduzido de cidades de médio porte, devendo apresentar em relação às outras duas 

                                                 
12 In, Moura e Coelho, 1975. 
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metrópoles regionais maior peso de fluxos de natureza agrícola nos vínculos que mantém 

com o centro. 

 

Finalmente, teremos a abordagem de Ehrenberg e Smith (2000) sobre as 

características dos fluxos migratórios, que nos informa que a idade é o fator mais 

importante na determinação de quem migra. Os anos de pico da mobilidade vão dos 20 aos 

24; 13% desse grupo migram para outro município ou estado a cada ano. Aos 35 anos, a 

taxa de migração é metade do que era para aqueles no começo da casa dos 20 anos e, aos 

45, é de apenas um terço daquele total.  

 

Ehrenberg e Smith dão duas explicações para este fato de que a migração é uma 

atividade desenvolvida principalmente pelos jovens. Em primeiro lugar, quanto mais jovem 

as pessoas, maiores os retornos em potencial de qualquer investimento em capital humano. 

Em segundo lugar, uma grande parte dos custos de migrar são psicológicos, referentes às 

perdas associadas com o abandono de amigos, dos vínculos com a comunidade e dos 

benefícios preexistentes. 

 

Embora a idade seja provavelmente o melhor meio de prever quem mudará, a 

educação, na visão de Ehrenberg e Smith (2000), constitui o melhor indicador individual de 

quem mudará dentro de um grupo etário. Conforme dados apresentados por esses autores, 

as taxas de migração para as pessoas entre 30 e 34 anos, mais educadas não fazem com que 

a pessoa tenha mais possibilidades de se mudar. 

 

1.5. Literatura Brasileira sobre Migração 

 

Considerando a literatura brasileira que trata do tema migração, deve-se, 

inicialmente, levar em conta o relato de Almeida (1975) sobre a chamada Grande Seca que 

açolou o semi-árido nordestino entre os anos de 1780 a 1850. Entre as linhas de A 

Bagaceira, livro escrito no inicio do século XX, a imagem do retirante da seca se 

materializou no seguinte trecho: “Andavam devagar, olhando para trás, como quem quer 

voltar. Não tinham pressa em chegar, porque não sabiam aonde iam... Fugiam do sol e o 
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sol guiava-os nesse forçado nomadismo... Não tinham sexo, nem idade, nem condição 

nenhuma. Eram os retirantes. Nada mais”.13. 

 

Os domicílios nordestinos eram afetados pela pobreza e miséria que se 

acentuavam com a escassez de chuvas. A falta de água e de alimentos para a população 

fazia dos deslocamentos familiares uma estratégia de sobrevivência. 

 

Segundo Vieira (2002), o cearense, em especial o sertanejo, aprendeu a conviver 

com a seca: deslocando-se, reconstruindo suas vidas e suas habitações. Não é difícil 

imaginarmos no sertão do Ceará fazendas abandonadas ou em estado de precária habitação. 

A seca era um flagelo que deixava vilas e fazendas desabitadas. Ainda segundo o relato de 

Vieira (2002), a população mais pobre procurava auxílio no litoral: “É espetáculo lastimoso 

em tais anos (de seca) encontrar pelas estradas poucos passos corpos mortos de pessoas, 

que do interior fazem a beira mar; retirada em que parecem em caminho exhaustos de 

forças, pela falta de mantimentos”.14 

 

Segundo Mata (1973), as migrações internas no Brasil começaram a desempenhar 

um papel de destaque na recomposição espacial da população somente a partir da década de 

1930. Acompanhando a evolução das atividades produtivas, a população foi deslocando-se 

do campo para as cidades; entre 1940 e 1970, por exemplo, a população rural cresceu à taxa 

média anual de 1,8%, enquanto a urbana expandiu-se 4,8%. Em seu artigo, Mata (1973) dá 

ênfase sobre o efeito mais visível das migrações internas, que segundo esse, seria a 

crescente concentração da população em aglomerados urbanos. 

 

Moura e Coelho (1975) tratam das migrações para as grandes cidades do Nordeste, 

sua intensidade e características demográficas, onde as unidades de observação são os 

municípios núcleos das três áreas metropolitanas do Nordeste: Recife, Salvador e Fortaleza, 

sendo o período de cobertura a década de 1960/70.  Nesse  estudo,  os autores revelam não  

 

                                                 
13 In, Vieira (2002), trechos do livro A Bagaceira de José Américo Almeida, 1975. 
14 In, Vieira (2002), Descrição Geográfica da Capitania do Ceará. 
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somente a importância direta que, quantitativamente, as migrações representam sobre o 

crescimento demográfico, mas, também, a extrema juventude dos migrantes e a elevada 

proporção de mulheres de que são constituídos esses contingentes. Notadamente, os 

migrantes em Salvador e em Fortaleza procederam em sua grande maioria dos próprios 

estados dos quais essas cidades são capitais. Este fato pode ser explicado, no caso de 

Fortaleza, pela a ocorrência da seca de 1970. 

 

Com o objetivo de chamar a atenção sobre a importância do desemprego aberto 

como variável capaz de ajudar a explicar os fluxos migratórios entre as unidades da 

Federação, Ramos e Araújo (1999) introduzem em seu artigo o modelo chamado de Harris-

Todaro, a fim de estimar a pertinência de introduzir, além da renda, a taxa de desemprego 

como uma variável explicativa dos fluxos migratórios no Brasil. Utilizando-se das PNADs 

de 1992 e 1996, além da Contagem Populacional, encontraram resultados que parecem ser 

alentadores. A esperança de renda, ou seja, a renda ponderada pela probabilidade de 

encontrar emprego, pareceu-lhes ser uma variável com elevado potencial para explicar os 

fluxos populacionais. 

 

É bastante difundida – e não só entre os especialistas da área – a informação de 

que, entre 1960 e 1980, o êxodo rural brasileiro alcançou um total de 27 milhões de 

pessoas. Poucos países conheceram movimentos migratórios tão intensos, quer se considere 

a proporção ou a quantidade absoluta da população rural atingida. Curiosamente, 

entretanto, desde então, o êxodo rural deixou de traduzir-se em cifras.15 Neste sentido, 

Camarano e Abramovay (1999) relatam que os movimentos migratórios são responsáveis 

pelo processo de esvaziamento da população rural. 

 

Finalmente, tratando-se dos fluxos migratórios nas cidades médias e regiões 

metropolitanas brasileiras, no período de 1980/96, Andrade, Santos e Serra (2000) 

apresentam-nos um trabalho que possui dupla finalidade. A primeira é mostrar a 

importância que as migrações tiveram no crescimento observado para as cidades médias. A 

idéia   foi   verificar   se  essas  cidades  funcionavam   como  destinos  alternativos ,  tendo  

                                                 
15 In, Camarano e Abramovay, 1999. 
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colaborado para reduzir os fluxos de imigrantes que tenderiam a se localizar nas 

metrópoles. A segunda finalidade foi comparar a inserção desses imigrantes nas cidades 

médias e nas regiões metropolitanas brasileiras. 

 

1.6. Seletividade na Migração 

 

Constatamos em diversos trabalhos que as migrações selecionam os indivíduos 

com determinadas características ou combinação delas. Por sua vez, a intensidade e o 

padrão da seletividade dependem, de uma maneira que ainda não é muito bem conhecida, 

do contexto econômico e social em que se situam as áreas de origem e, presumivelmente, 

também das condições comparativas que prevalecem nas possíveis áreas de destino. 

Portanto, seguindo a tendência moderna de se enfatizar a questão da seletividade nos 

estudos migratórios, procederemos a uma breve resenha da literatura nessa área. 

 

Elizaga (1970), afirma que é universalmente aceito o caráter seletivo das 

migrações quanto ao sexo e à idade. Não é difícil inferir sobre o caráter seletivo da simples 

composição por sexo e idade dos migrantes (no momento da migração), mesmo sem dispor 

de informações precisas sobre as respectivas composições das populações de origem. 

Segundo Elizaga seria fato comprovado, que a composição por sexo geralmente se mostra 

desnivelada favoravelmente aos homens ou às mulheres conforme as correntes sejam, de 

“curta” ou de “longa” distância, pelo que se pode inferir ser essa seletividade diferenciada. 

 

Na visão de Brigg (1976), a pauta e a intensidade da seletividade variam, na 

migração, de lugar para lugar e de uma para outra época. Segundo esse pesquisador, em 

primeiro lugar, a migração tenderia, em termos históricos, a compreender uma série de 

etapas. Numa etapa inicial participariam mais os homens do que mulheres, pelo fato de 

serem maiores os riscos e as dificuldades. Nesta etapa, os que emigram seriam, em sua 

maioria, adultos, jovens e solteiros. Depois seguiriam suas famílias. Por fim, o processo de 

migração se generalizaria e se institucionalizaria, tornando-se o número das mulheres igual 

ou superior ao dos homens. Em segundo lugar, a migração causada pelo crescimento 

econômico e pelo progresso tecnológico tenderia a atrair pessoas com nível superior de 
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educação e procedentes de locais mais distantes. Em terceiro lugar, a migração entre duas 

áreas seria um processo a ocorrer nos dois sentidos. 

 

Uma das proposições na literatura de migração, que aparece no trabalho de 

Chriswick (1999), é que os migrantes tendem a ser favoravelmente “auto-selecionados” 

para o mercado de trabalho. Isto é, os migrantes são descritos economicamente, como em 

média, a serem mais capazes, ambiciosos, agressivos, empreendedores, ou de outra maneira 

mais favoravelmente selecionados do que indivíduos similares que escolhem permanecer 

em seus lugares de origem. Ainda, segundo este raciocínio, a seletividade favorável para o 

mercado trabalho dos migrantes poderá ser menos intensa entre aqueles para os quais 

outros motivos, que não a busca de melhores condições econômicas, sejam mais 

importantes, tais como os que se mudam por imposição (tied movers), os refugiados, e os 

migrantes ideológicos. 

 

Borjas (1987), em um de seus estudos que trata da auto-seleção e dos salários dos 

imigrantes nos Estados Unidos, analisa o modo pelo qual os salários da população 

imigrante podem ser esperados diferir dos salários da população natural dos EUA, por 

causa da endogeneidade da decisão para migrar. E conclui, nesse trabalho, que duas 

condições devem ser satisfeitas para que a seleção positiva de imigrantes aconteça: a) deve 

existir uma forte correlação positiva entre os salários que o trabalhador espera receber no 

seu país de origem e os salários que o mesmo trabalhador espera receber nos Estados 

Unidos; e b) o EUA deve ter uma distribuição de renda mais desigual do que seu país de 

origem, pois isto significará que os trabalhadores qualificados serão mais bem remunerados 

do que no país de origem, isto atrairá os trabalhadores mais qualificados e assim ter-se-á a 

seleção positiva. 

 

O trabalho de Borjas (1992) propicia uma análise empírica dos fluxos de migração 

interna nos Estados Unidos. Nesse trabalho, ele constata que as regiões que pagam salários 

mais elevados para as habilidades (ou destrezas), atraem mais trabalhadores qualificados do 

que as regiões que pagam menores salários. Este resultado empírico sugere que as 
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diferenças interestaduais nos retornos para as habilidades são o maior determinante do 

tamanho e da composição da qualificação dos fluxos de migração interna. 

 

Já em seu trabalho de 1994, Borjas analisa a intensidade dos fluxos migratórios, 

que segundo as Nações Unidas era estimado em torno de 62 milhões de pessoas, ou 1,2% 

da população mundial, que passaram a residir fora de seus locais de nascimento (United 

Nations 1989, p. 61). Este observa que embora muitos imigrantes escolham um destino 

“tradicional” (como os Estados Unidos, Canadá ou Austrália), muitos outros países estão 

relativamente recebendo grandes fluxos de imigrantes. Aproximadamente 11% da 

população da França, 17% na Alemanha e 9% na Inglaterra é constituída por estrangeiros. 

Nesse estudo, Borjas argumenta que os retornos para migração (ou seja, a remuneração 

auferida pelos migrantes) acentuam a seleção que caracteriza o fluxo inicial da migração. 

 

A intuição disto pode ser ilustrada através da Figura 1, para o caso especial onde 

os salários são perfeitamente correlacionados entre os países.16 

 

Figura 1: A auto-seleção dos retornos (ou rendimentos) dos migrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
16 A suposição de que os salários são perfeitamente correlacionados entre os países implica que nós podemos 
escrever a estrutura de salário para o país i  como sw iii ημ +=log , onde s  é uma variável aleatória 

descrevendo as habilidades do trabalhador, e iη  é a taxa de retorno para as habilidades. Igualando os custos 

de migração, um residente do país de origem migra (i =0), quando s11 ημ + > s00 ημ +  Podemos 

reescrever esta regra de decisão como ( 01 ηη − ) s > ( 10 μμ − ). Assim. Existe um nível de habilidades 
limite que separa os migrantes dos não-migrantes. 



 30

                   Fonte: Borjas (1994). 

No caso do Brasil, a literatura que trata do assunto relativo à seletividade na 

migração é bastante incipiente. Um dos poucos exemplos é o trabalho de Santos, Menezes e 

Cavalcanti (2003), que tem como objetivo testar se os brasileiros que moram numa unidade 

federativa diferente da unidade em que nasceram – os migrantes – formam um grupo 

positivamente selecionado (isto é, um grupo que seja, em média, mais apto, motivado, 

empreendedor, agressivo, ambicioso do que outro grupo), da população brasileira. 

Utilizando os dados da PNAD de 1999, eles mostram que os migrantes ganham, em média, 

mais do que os não-migrantes no Brasil, inclusive quando controlam uma serie de variáveis 

importantes na determinação da renda do trabalhador. A partir desse resultado, eles 

concluem que, de fato, os migrantes, no Brasil, constituem um grupo positivamente 

selecionado. E como os migrantes saem das regiões mais pobres para as mais ricas, este 

fato pode estar agravando a desigualdade inter-regional de renda do país. 
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Capítulo 2: A Pesquisa de Desemprego e Subemprego 

 

O presente trabalho abordará o estudo de dois grupos de interesse: os migrantes 

(oriundos da zona rural do Estado) e os não-migrantes (os naturais da cidade de Fortaleza). 

Para tanto, precisamos de um vetor x de características destes dois grupos em questão. A 

fim de obter as diversas características sócio-econômicas dos referidos grupos, faremos uso 

do banco de dados fornecido pelo SINE/IDT – CE (Sistema Nacional de Emprego/ Instituto 

de Desenvolvimento do Trabalho – Ceará), resultante da Pesquisa de Desemprego e 

Subemprego realizada por essa instituição. 

 

Particularmente, faremos uso de três anos desta pesquisa realizada na cidade de 

Fortaleza, 2000, 2001 e 2002, por se tratar da pesquisa mais recente que temos em mãos. 

Com o intuito de melhor apresentar os dados contidos nessa pesquisa, exporemos a seguir 

um breve histórico e a metodologia adotada na coleta dos referidos dados. Vale ressaltar 

um ponto de fundamental importância para o nosso trabalho, o fato de que o presente 

trabalho estará contribuindo para a disseminação da base de dados que o SINE/IDT – CE 

dispõe sobre o mercado de trabalho no estado do Ceará, que vem sendo coletada ao longo 

de 20 anos de experiência dessa instituição, e só através desse banco de dados é que será 

possível a realização empírica do estudo acadêmico sobre os diferenciais de salários entre 

os migrantes e não-migrantes em Fortaleza. 

 

2.1. Um breve histórico da Pesquisa de Desemprego e Subemprego (SINE – CE) 

 

O Brasil se caracteriza por ser uma economia de base urbano-industrial, com 70% 

de sua população vivendo na cidade. Este fato tem significado importante para o mercado 

de trabalho que passa a depender, de forma preponderante, do que ocorre nos centros 

urbanos do país. Neste sentido, o acompanhamento sistemático do comportamento do 

mercado de trabalho urbano se revela como um forte indicador do desempenho da 

economia como um todo. 
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Tendo em vista a realidade brasileira e considerando que o município de Fortaleza 

respondia, em 1984, por mais de 30% da população do Estado do Ceará17 que, além disso, 

mais da metade da PEA cearense está concentrada nas zonas urbanas, observou-se a 

necessidade do conhecimento e acompanhamento das taxas de desemprego e subemprego 

em Fortaleza. Essa iniciativa veio a assumir papel importante no cenário das decisões que 

visariam o monitoramento, no âmbito do Estado, do problema de desemprego e 

subemprego a que está sujeita grande parcela da sua força de trabalho. Desde então o 

SINE/CE passou a oferecer às autoridades governamentais um importante subsídio às ações 

de governo a partir do ano de 1984. 

 

Analisando-se o histórico econômico do Estado do Ceará, verifica-se uma grande 

concentração de atividades econômicas em sua capital e Região Metropolitana. Esse 

processo foi aprofundado principalmente a partir da industrialização influenciada pelos 

incentivos fiscais do Fundo de Financiamento do Nordeste - FINOR, ao longo dos anos 60 

e 70, de tal modo que o Ceará passou a ter em Fortaleza sua principal referência de 

mercado de trabalho urbano. Devemos considerar que as décadas do “Milagre Econômico” 

foram também as do florescimento de uma ampla oferta de trabalho em Fortaleza, tanto no 

setor privado quanto no setor público, o que poderia explicar a ausência de preocupação 

com indicadores de desemprego. 

 

No entanto, em meados da década de 70, o problema do desemprego aparece como 

uma das preocupações dos planejadores e, no caso específico de Fortaleza, as informações 

disponíveis sobre mercado de trabalho mostraram-se insuficientes. Estas informações 

permaneciam restritas ao Cadastro Geral de Empregados (CAGED) do MET (Ministério do 

Emprego e do Trabalho). Contudo, constatou-se que esta fonte tinha intrinsecamente três 

dificuldades de utilização. A primeira, relacionada a necessidade de um longo período de 

tempo para a divulgação das informações, que em média eram de seis meses após a coleta 

de dados, inviabilizando sua utilização como indicador de conjuntura. 

 

                                                 
17 Sendo registrada a época uma taxa de desemprego aberto da ordem de 11% e um nível de subemprego de 
24,3%. 
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A segunda estava ligada à restrição do quadro de análise ao trabalho formal, com 

carteira assinada. Sob este ponto de vista, as informações, embora precisas e de qualidade, 

desconsideravam uma parcela significativa do mercado de trabalho, caracterizada por 

contratos informais e/ou desregulados. E, em terceiro e último lugar, as informações 

obtidas através do CAGED não se adequavam conceitualmente ao que a OIT (Organização 

Internacional do Trabalho) caracteriza como uma pesquisa capaz de gerar o indicador taxa 

de desemprego, porque a variável chave no desemprego é a procura efetiva por trabalho e 

não o volume mensal de demissões de empregados formais.  

 

Todas essas dificuldades influenciaram a determinação da equipe técnica do SINE 

– CE na busca de alternativas para a geração de indicadores mais adequados às 

necessidades do Sistema e às demandas dos planejadores, empresários e sindicatos. Com 

esse propósito, foi realizado em 1979, através de 27.644 questionários, um levantamento 

exploratório envolvendo todo o Estado do Ceará, que atingiu 38 municípios e entrevistou 

142.000 pessoas. Essa pesquisa ficou conhecida como Pesquisa sobre Oferta de Mão-de-

Obra no Estado do Ceará, através da qual se gerou a primeira taxa de desemprego para o 

Estado, que alcançou a taxa de 11% e um nível de “subemprego” de 24,30%.18  

 

A experiência acumulada pela equipe de técnicos do SINE – CE, naquela ocasião, 

mostrou a necessidade e a viabilidade de pensar uma pesquisa de desemprego para a cidade 

de Fortaleza, que abrigava, em 1984, cerca de 30% da população residente do Estado. 

Assim, a partir de março de 1984, iniciou-se em Fortaleza a pesquisa “Desemprego e 

Subemprego”, que passou a ser divulgada trimestralmente pelo SINE – CE, iniciando a 

série histórica das taxas de ocupação e desemprego da força de trabalho. 

 

Na opção metodológica adotada, foram incorporados conceitos capazes de 

capturar a realidade estrutural heterogênea do nosso mercado de trabalho, marcada pela 

presença de um numeroso contingente de trabalhadores ocupados na informalidade e pela 

existência de formas ocultas de desemprego. Portanto, a partir de 1984, iniciou-se uma série 

de estatísticas sobre o mercado de trabalho que produz não somente os indicadores 

                                                 
18 Relatório de pesquisa do SINE/CE, 1984. 
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tradicionais de ocupação e desemprego aberto, mas indicadores de desemprego oculto 

provocados pelo trabalho precário e pelo desalento, como também pela ocupação informal. 

Desta forma, a primeira coleta de informações, em 1984, foi realizada através de 

levantamento de campo, com uma amostra de 2.503 questionários aplicados ao longo do 

trimestre jan. -fev. -mar. /1984. Contudo, atualmente, o levantamento de campo é feito com 

aplicação de uma amostra de dois mil questionários mensais, totalizando, ao longo do 

trimestre, seis mil questionários. 

 

A partir de outubro de 1988, a pesquisa “Desemprego e Subemprego” foi 

expandida, passando a ser realizada também nos Municípios de Médio Porte do Estado 

(MMP’s): Crato, Juazeiro do Norte, Iguatu, Crateús, Quixadá e Sobral. Dada a necessidade 

de maiores informações sobre o mercado de trabalho no Estado, houve posteriormente a 

expansão da pesquisa para mais 17 municípios. Mas, diferentemente de Fortaleza, o 

levantamento nos municípios de médio porte é feito somente uma vez ao ano, gerando 

indicadores “anuais” para estes mercados de trabalho.  

 

Apesar dessa restrição, provocada pelo custo e logística envolvidos numa pesquisa 

desta envergadura, o SINE – CE permanece o pioneiro na aplicação de pesquisas 

conjunturais sobre mercado de trabalho fora da região metropolitana. Portanto, o Estado do 

Ceará é um dos entre os estados brasileiros que dispõe de estatísticas deste tipo para áreas 

urbanas de seus Municípios de Médio Porte. Por isso, hoje, surge a necessidade de 

“uniformizar” metodologias de pesquisa capazes de levar em conta a expansão das 

atividades industriais para áreas fora das Regiões Metropolitanas, neste sentido deve ser 

considerada a experiência do SINE – CE, acumulada ao longo de quase duas décadas. 

 

Atualmente, a pesquisa de desemprego é realizada em 19 municípios do Estado do 

Ceará, dentre estes o município de Fortaleza. 
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2.2. A Metodologia Adotada na Pesquisa 

 

No Brasil, há três instituições que realizam pesquisa no mercado de trabalho que 

geram indicadores de desemprego, são elas: Fundação SEADE19, IBGE, e o SINE/IDT – 

CE. A metodologia de pesquisa adotada por cada instituição não é a mesma, portanto, os 

resultados obtidos pelas referidas instituições não podem ser comparados em termos 

absolutos, mas sim em termos de tendência dos indicadores de desemprego. Segundo 

informações da Diretoria do SINE/IDT – CE, já houve uma tentativa de uniformização ou 

padronização das metodologias de pesquisa das instituições acima. Para isso, foi formado 

um grupo de trabalho composto por representantes das três instituições interessadas e de 

assessores do Ministério do Trabalho, onde no período de um ano discutiu-se a 

implementação de uma metodologia que melhor se adequasse à realidade do mercado de 

trabalho brasileiro, contudo essa proposta não foi levada a diante. 

 

A metodologia desenvolvida pela pesquisa do SINE/IDT -CE busca uma 

combinação de economia e eficiência. Primeiramente, economia, no sentido de que os 

custos operacionais da pesquisa a ser realizada venham a atingir o mínimo possível, 

viabilizando o objetivo desejado; e segundo, eficiência no sentido de que as técnicas 

estatísticas utilizadas não impliquem erro que porventura introduza um viés na amostra 

selecionada, o que resultaria em informação não fidedignas e, portanto, sem credibilidade. 

 

Para não perder de vista esse objetivo, o processo de seleção amostral seguiu duas 

fases distintas: Cluster Analysis e Plano Amostral. Na primeira, tomou-se como base à 

pesquisa domiciliar realizada pelo GEIPOT20, onde a cidade de Fortaleza foi subdividida 

em 109 setores. Utilizou-se a técnica de “Cluster Analysis”, com o objetivo de agrupar os 

setores que apresentavam características sócio-econômicas semelhantes. Desta forma, 

diminuiu-se, significativamente, o número de estratos (setores); na segunda, aplicou-se, o 

                                                 
19 SEADE, Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados, subordinada a Secretaria de Economia e 
Planejamento do Estado de São Paulo, realiza em parceria com o DIEESE, a Pesquisa de Emprego e 
Desemprego na região metropolitana de São Paulo – PED. 
20Pesquisa domiciliar – GEIPOT, 1977. 
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método de Amostragem Estratificada com a partilha de Newman21, determinando, então, o 

número de questionários a serem aplicados por estrato. 

 

2.2.1. Análise de Cluster 

 

O conceito de Cluster se baseia numa série de diferentes métodos matemático-

estatísticos-heurísticos, cujo objetivo é estruturar, de maneira ótima, uma quantidade 

usualmente grande de elementos, através da construção de classes, de grupos ou de clientes 

homogêneos. Esta técnica utiliza-se do critério de homogeneização, levando em 

consideração uma ampla similaridade baseada em aspectos físicos, culturais, sociais, 

econômicos, políticos, etc. 

 

O uso de Cluster tem sido largamente aplicado no agrupamento de cidades e 

regiões através de características sócio-econômicas, observando-se que a classificação visa 

identificar a estrutura de um conjunto de dados, sem que se possam estimar parâmetros de 

determinada população, haja vista que se trata de um método descritivo sem tomar 

condicionante um número de classes fixadas a priori. Assim, a questão é classificar os 

diversos setores em estudo, tomando por base as variáveis sócio-econômicas, de modo a 

tornar os elementos semelhantes no grupo e diferentes entre os grupos. 

 

Outro aspecto de grande vantagem na aplicação do “Cluster Analysis” é o da 

verificação do grau de correlação entre as variáveis que compõem o vetor de características, 

captando se existem variáveis cujo significado já esteja contido noutra (s), daí resultando 

uma dupla importância no cálculo da distância euclidiana (Método de WARD)22. 

 

Utilizando-se do método de WARD, os técnicos do SINE identificaram que o 

número ideal de clusters era 14, ou seja, os 109 setores foram agrupados em 14 clusters 

homogêneos internamente e altamente heterogêneos entre si.  

 

                                                 
21 Para mais detalhes, ver projeto de pesquisa do SINE/IDT – CE, 1984. 
22 Método adotado em Clusters Analisys, para maiores informações ver projeto de pesquisa SINE/IDT – CE, 
1984.  
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2.2.2. Plano Amostral 

 

Tomando-se como base às 14 (quatorze) zonas homogêneas advindas do estudo de 

homogeneização anteriormente descrito (Cluster Analysis), as quais correspondem aos 

estratos a serem considerados, desenhou-se a amostra em questão, utilizando-se a técnica da 

amostragem aleatória estratificada, ressaltando-se que a alocação das unidades amostrais 

nos respectivos estratos foi realizada de acordo com a partilha de Newman. Esta partilha 

fornece uma variância mínima da estimativa dado que, para uma dada amostra específica de 

tamanho n, o número de unidades a serem amostradas ao h-ésimo estrato será dado por: 

 

 nh = n  Wh Sh / ∑ Wh Sh 

Onde: n = tamanho da amostra; 

nh = tamanho amostral do h-ésimo estrato; 

Wh = peso do h-ésimo estrato (Wh = nh / n); 

Sh = desvio padrão do h-ésimo estrato. 

 

A correspondência entre zonas e estratos está em perfeita aquiescência com 

os padrões teóricos da amostragem estratificada, pois os mesmos determinam que os 

estratos sejam os mais homogêneos possíveis e detentores de variâncias mínimas. Essa 

aquiescência é justificada pelo fato de que as zonas oriundas da Cluster Analysis são 

homogêneas, o que resulta numa variância mínima para cada estrato. Embora a 

estratificação seja uma técnica freqüentemente utilizada, segundo Cochran23 há muitas 

razões que justificam esta escolha, tais como: 

 

a) Obtenção de ganho de até 30% na precisão das estimativas 

das características populacionais, em virtude do 

agrupamento de unidades heterogêneas com conjuntos 

mais ou menos homogêneos, possibilitando decréscimo de 

aproximadamente 25% na variância do estimador; 

                                                 
23 Para mais detalhes ver projeto de pesquisa do SINE/IDT – CE, 1984. 
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b) A estratificação da população em subpopulação propicia 

uma maior facilidade na seleção das unidades amostrais e 

supervisão da pesquisa; 

c)   Aquisição de uma amostra mais representativa da 

população, pois este processo inclui unidades de todos os 

segmentos da mesma. 

 

Considerou-se como unidade primária na composição da amostra anteriormente 

mencionada o domicílio, pois somente uma pesquisa domiciliar evidenciaria os inúmeros 

aspectos do desemprego (subemprego), ao passo que a variável de estratificação foi 

definida como a proporção entre a população economicamente ativa residente e a 

população total, por ser esta altamente correlacionada com o objetivo geral da pesquisa. 

Com base no procedimento de Plano Amostral, determinou-se um tamanho esperado de 

1.219 domicílios, distribuídos nos estratos segundo uma partilha de Newman. 

 

Esta metodologia foi totalmente desenvolvida pelos técnicos e diretores do 

SINE/IDT – CE, e é um método exclusivo utilizado no país em nível de pesquisa sobre o 

mercado de trabalho24. Neste ponto, vale ressaltar algumas vantagens da metodologia de 

pesquisa realizada pelo SINE – CE em relação às outras duas instituições. A primeira é que 

o SINE enfoca muito mais a questão da População Não-Economicamente Ativa (PNEA, 

isto é, a fração da população em idade ativa integrada por aqueles que, no período da 

pesquisa, não estavam realizando nenhum trabalho nem se encontravam pressionando o 

mercado de trabalho), que é considerada um indicador importante para se medir o 

desenvolvimento econômico, pois o indicador da taxa de desemprego, que é levado mais 

em consideração pela Fundação SEADE e IBGE, é um indicador que flutua muito em 

função da conjuntura econômica do país. A segunda vantagem, é que todos os setores, no 

caso de Fortaleza são 109, são contemplados com a realização da pesquisa (aplicação das 

entrevistas), pois o SINE/IDT – CE não sorteia os setores como faz a Fundação SEADE e o 

IBGE, o que não permite a essas fazerem análise setorial. 

                                                 
24 Segundo informações prestadas pelo Técnico de Monitoramento de Pesquisa do SINE/IDT – CE, Inácio 
Bessa. 
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A terceira é que hoje o SINE realiza o levantamento de sua pesquisa por bairros da 

grande Fortaleza, o que as outras não fazem nas cidades onde atuam, – pois pode não ser o 

seu objetivo - ou por conta dos altos custos de pesquisa. E finalizando, a quarta vantagem, é 

que o SINE – CE é a única instituição que realiza pesquisa sobre o mercado de trabalho nas 

cidades do interior do Estado, o que torna possível estimar os indicadores de ocupação e 

emprego para o Estado do Ceará. 

 

2.3. Algumas Atualizações da Pesquisa 

 

Em meados de 1985, deu-se início um processo de modificação na amostra em 

função de dados mais atualizados sobre o número de domicílios e utilizando como 

parâmetro proporcional às estimativas obtidas a partir dos dados levantados em 1984, 

mantendo o mesmo processo de amostragem e os mesmos estratos. Desta forma, uma nova 

amostra foi definida em março de 1989, após terem sido testadas duas bases de dados. A 

primeira tomou como referência a taxa de participação de dezembro de 1988 e a segunda 

considerou a média do período de junho-dezembro de 1988, resultando, por fim, na escolha 

da última, que apresentou uma amostra com menor coeficiente de variação e menor erro de 

amostragem. 

 

Depois de seis anos de levantamentos trimestrais, surge em 1990 um projeto que 

objetivava mudar a periodicidade da pesquisa, que passaria a ser realizada mensalmente. 

Por esse motivo, houve a necessidade de se aprimorar todo o processo de amostragem, 

como também efetuar uma nova homogeneização, usando o mesmo procedimento 

apresentado anteriormente (Amostragem Estratificada e Cluster Analysis), onde foram 

consideradas outras variáveis mais relacionadas com o mercado de trabalho, tais como: taxa 

de atividade, renda per capita, percentual de ocupados na indústria, proporção de ocupação 

com carteira assinada, taxa de desemprego total, parcela de empregados particulares no 

desemprego aberto, percentual de desempregados com tempo de procura menor ou igual a 6 

(seis) meses. 
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Os dados referentes a essas variáveis foram obtidos tomando-se como base os 

quatro levantamentos feitos em 1989, que serviram como suporte para o processo de 

agrupamento. No final da execução de todos os procedimentos do Cluster Analysis, obteve-

se um resumo onde foram produzidas algumas estatísticas descritivas das variáveis, tais 

como: média, variância, desvio padrão, coeficiente de variação; como também os grupos 

formados por seus respectivos setores e a medida de distância euclidiana de cada grupo. 

Uma avaliação detalhada dessas informações permitiu definir a linha de corte em função da 

distância euclidiana, resultando em 84 agrupamentos escolhidos para se agregarem dentro 

de 14 estratos. 

 

Paripasso, foi desenhada uma nova amostra que atendesse às características 

essenciais da amostragem, ou seja, definiu-se uma amostra auto-ponderada no estrato, que 

fosse representativa para todo o universo de domicílios; que apresentasse alto grau de 

precisão dos resultados e, conseqüentemente, que esta amostra minimizasse os erros 

inerentes à amostragem. 

 

Para efeito de cálculo, os técnicos do SINE consideraram os valores atualizados do 

“total de domicílios”, da “variável de delineamento (taxa de participação)” e fixaram um 

erro de amostragem de 2%, com um intervalo de confiança de 95% , o que resultou numa 

amostra de 2.400 questionários por trimestre. Concluído o processo de amostragem, eles 

partiram para a distribuição setorial dos painéis de rotação da amostra, onde os setores do 

SINE foram divididos proporcionalmente para compor três painéis (A, B, C), sendo ainda 

cada painel subdividido em quatro outros subpainéis de forma que permitisse a rotação de 

25% da amostra pesquisada de um mês Xt para o mês Xt+1. 

 

Assim sendo, o levantamento mensal foi iniciado a partir de agosto de 1990, já 

adotando o novo desenho da amostra da pesquisa, sendo efetuado posteriormente o ajuste 

dessa amostra em função de algumas dificuldades em nível de setor, como por exemplo, 

setores que deixaram de ser áreas residenciais e foram excluídos da pesquisa, além de 

outros que foram analisados e solucionados. 
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Segundo informações dos técnicos do SINE – CE, a seleção dos domicílios é feita 

de forma aleatória no próprio campo, utilizando inicialmente um “Número Aleatório” para 

determinar o primeiro domicilio a ser visitado, tomando sempre como ponto de referência 

um cruzamento de ruas. A partir do primeiro domicílio, a escolha prossegue através do 

“Coeficiente de Sistematização”, que define de quantas em quantas casas se deve entrar 

para aplicar os questionários seguintes. Os técnicos nos esclarecem que todo esse 

procedimento foi utilizado devido ao fato de não se dispor de uma listagem completa dos 

domicílios da cidade de Fortaleza. 

 

Prosseguindo desta forma, o primeiro resultado da pesquisa com periodicidade 

mensal foi divulgado em outubro de 1990, em função da base de cálculo dos indicadores 

ser determinada a partir de um processo de médias móveis trimestrais, isso porque a 

amostra não é representativa para um mês. Em janeiro de 1993, foi realizada uma nova 

avaliação da amostra, em virtude da atualização do total de domicílios feito pelo FIBGE 

(Censo 1991), possibilitando ampliá-la para 4.500 questionários. Depois de três anos, 

realizou-se mais uma alteração, fixando a amostra em 6 mil questionários por trimestre, 

distribuídos de forma proporcional em cada estrato. 

 

Segundo o projeto de pesquisa elaborado pelo SINE/ IDT – CE, os principais 

produtos esperados através da realização da Pesquisa de Desemprego e Subemprego 

seriam: 

 

1. Principais Indicadores do Mercado de Trabalho (taxa de participação, taxa 

de inatividade, taxa de ocupação, taxa de desemprego total, e outros); 

2. Características da População Ocupada (segundo sexo, faixa etária, grau de 

instrução, cor, condição de migração, jornada de trabalho, dentre outros); 

3. Perfil Salarial da Força de Trabalho (distribuído por classe de rendimento 

segundo sexo, faixa etária, grau de instrução, categoria ocupacional, e 

outros); 
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4. Características da População Desempregada (segundo sexo, grau de 

instrução, cor, características do último emprego, busca do primeiro 

emprego, causas da dispensa, dentre outros). 

 

2.4. Especificidades sobre o Questionário da Pesquisa 

 

Tomando-se como base os anos de 2000, 2001 e 2002, da pesquisa realizada em 

Fortaleza, procuramos identificar através do questionário o vetor x de características dos 

dois grupos em discussão, características tais como: idade, sexo, estado civil, nível de 

escolaridade, características do emprego e etc. 

 

No início da pesquisa de desemprego em Fortaleza, utilizou-se o questionário n º 

1, que começou a ser aplicado em janeiro de 1991 até junho de 1997. Esse questionário 

continha questões do tipo sócio-econômicas como: “Sexo”; “Idade”; “Cor”; “Grau de 

Instrução”; “Sempre residiu neste município”; “Qual o motivo de sua saída do local de 

origem”; “Quanto ganhou no mês anterior”; “Quantas horas trabalhadas na semana 

anterior”; e outras. Em seu conjunto, o questionário era composto de 45 (quarenta e cinco) 

perguntas que buscavam caracterizar o tipo de empregado ou desempregado inserido ou 

não na PEA (População Economicamente Ativa) da cidade de Fortaleza. 

 

A partir de julho de 1997 até agosto de 1999, o SINE – CE começa a aplicar um 

questionário reformulado, que segundo consta, trata-se do questionário nº 2. Nele 

encontramos, assim como no primeiro, perguntas que buscam caracterizar os indivíduos 

sócio-economicamente, como observar as peculiaridades dos empregados e desempregados. 

Esse questionário sofreu uma ampliação, constando em seu todo um total de 58 (cinqüenta 

e oito) perguntas. Esta ampliação priorizou características de modo mais aprofundado dos 

empregados e desempregados inseridos na força de trabalho da cidade de Fortaleza. 

Podemos citar algumas da perguntas introduzidas nesse segundo questionário, tais como: 

“Quanto tempo transcorreu entre seu trabalho anterior e o atual”; “O sr (a) fez algum curso 

ou treinamento para este trabalho”; “O sr (a). está disponível para trabalhar atualmente”; e 

outras. 
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Ainda teremos um terceiro questionário revisado pelo SINE – CE, que começou a 

ser adotado a partir de setembro de 1999 e que é aplicado até os dias atuais. É composto de 

um total de 44 (quarenta e quatro) perguntas, e se caracteriza por ser mais resumido se 

comparado aos dois primeiros questionários já mencionados. Nesse terceiro questionário, a 

exclusão da pergunta sobre a raça ou cor dos indivíduos entrevistados é uma omissão 

importante. É de se chamar à atenção, pois esta pergunta é de suma importância quando nos 

indagamos sobre a discriminação no mercado de trabalho, que é analisada justamente 

através da declaração por parte dos entrevistados de sua cor e também do seu sexo. 

 

De modo geral, em termos dos instrumentos de coleta utilizados pelo SINE/IDT – 

CE, a estrutura dos questionários é composta de 45 (quarenta e cinco) quesitos para o 

primeiro, 58 (cinqüenta e oito) quesitos para o segundo, e finalmente, 44 perguntas para o 

terceiro e último questionário. Além disso, no bojo de sua estrutura, esses questionários 

podem ser divididos em cinco blocos principais, os quais são: 

 

1. Capa do Questionário; 

2. Bloco de características demográficas; 

3. Bloco de caracterização da situação ocupacional; 

4. Segmento de caracterização dos ocupados; e 

5. Segmento de caracterização dos desempregados. 

 

A capa do questionário contém informações que identificam os domicílios 

aleatoriamente selecionados para as entrevistas, os respondentes, a data da realização das 

entrevistas etc. O segundo bloco aborda características demográficas da população, tais 

como: sexo, idade, nível de instrução, parentesco, cor, migração, entre outras que visam 

detalhar as análises sobre o mercado de trabalho, auferindo-lhe maior nível de 

verticalização25. 

 

                                                 
25 COSTA, 2002 (Mardônio Costa, Diretor de Pesquisa do SINE/IDT –CE). 
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No bloco de classificação da situação ocupacional, são formuladas algumas 

questões sobre a realização do trabalho, natureza do trabalho realizado, a ocorrência de 

procura por trabalho etc., visando classificar os entrevistados com 10 (dez) anos ou mais de 

idade como ocupados, desempregados ou inativos, ou seja, se o entrevistado era uma 

pessoa ocupada, se estava procurando um trabalho ou se não estava pressionando o 

mercado de trabalho (sendo no caso, inativo). É a partir dessa contagem que são gerados os 

indicadores de ocupação, desemprego e inatividade da força de trabalho. 

 

No segmento dos ocupados, assim como dos desempregados, são investigadas 

algumas de suas características principais, para se conhecer detalhadamente o perfil de cada 

pessoa. Por exemplo: entre os ocupados investigaram-se o setor de atividade, categoria 

ocupacional, posse da carteira de trabalho assinada, jornada de trabalho, tamanho do 

estabelecimento, contribuição para a previdência, caracterização do trabalho anterior, 

aspectos do trabalho autônomo etc. Entre os desempregados algumas dessas variáveis são 

também inquiridas, acrescentando as causas da demissão, tempo como desempregado, 

tempo de procura por trabalho, dificuldades para conseguir um trabalho, formas de 

sobrevivência, entre outras. 
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2.5. Estatística Descritiva dos Dados da Pesquisa: 2000, 2001 e 2002. 

 

Analisando os dados disponíveis, isto é, a Pesquisa de Desemprego e Subemprego 

(realizada pelo SINE/IDT-CE), decidiu-se tomar como base os anos de 2000, 2001 e 2002, 

por se tratarem dos dados mais recentes e disponibilizados por essa instituição de pesquisa 

para fins de realização do presente trabalho. 

 

Com o propósito de analisar as estatísticas descritivas dos dados que comporão a 

matriz de variáveis explicativas ou independentes, tais como: estado civil, sexo, idade, 

escolaridade, experiência no trabalho atual e a situação dos migrantes e não-migrantes, 

construímos três tabelas que nos mostrarão a medida de tendência central (média) e a 

medida de dispersão (desvio padrão). 

 

Primeiramente, elaboramos as estatísticas para os anos de 2000, 2001 e 2002 que 

serão apresentadas na Tabela 1, amostrando os dados da população de interesse, e assim, 

selecionamos as pessoas que estavam ocupadas, sendo estas migrantes (pessoas oriundas do 

interior do Estado do Ceará, e que residissem em Fortaleza a menos de 10 anos)26 e os não-

migrantes (pessoas que nasceram na cidade de Fortaleza). 

 

                                                 
26 Estamos utilizando a definição de migrante dada pelo IBGE, que se refere às pessoas não naturais do 
município onde residem e que nele chegaram a menos de 10 anos. 
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Tabela 1: Estatística Descritiva das Variáveis Explicativas para os anos de 2000, 2001, e 2002. 

Variáveis Amostra de 2000 Amostra de 2001 Amostra de 2002 

 Média DV* Máximo Mínimo Média DV* Máximo Mínimo Média DV* Máximo Mínimo 

Salário (R$)** 396,00 454,9 8.000 0,50 419,00 475,3 9.999 0,30 442,00 490,6 9.999 0,10 

Estado civil (casados) 0,47 0,49 1 0 0,47 0,49 1 0 0,47 0,49 1 0 

Sexo (masculino) 0,56 0,49 1 0 0,55 0,49 1 0 0,55 0,49 1 0 

Idade (anos) 32,8 0,72 98 10 33,2 11,74 92 10 33,2 11,6 95 10 

Escolaridade 4,4 1,69 9 1 4,6 1,71 9 1 4,7 1,73 9 1 

Experiência (meses) 67,8 91,34 780 0 71,7 94,25 804 0 70,7 93,7 720 0 

      Migrante (%) 0,08 0,28 1 0 0,09 0,28 1 0 0,07 0,26 1 0 
Fonte: elaboração própria, a partir dos microdados da Pesquisa de Desemprego e Subemprego realizada pelo SINE/IDT-CE. 

*DV = desvio padrão; 

**Salário em valores monetários (nominal). 
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Através da Tabela 1, pode-se estudar as estatísticas para a amostra de interesse, 

neste caso, indivíduos ocupados, sejam eles migrantes ou não. Para o ano de 2000, o 

tamanho da amostra selecionada equivale a 21.509 pessoas, recebendo um salário médio de 

R$ 396,00; das quais 8% correspondem a migrantes, como mostra a última linha da coluna 

das médias amostrais. Verificamos que 47% das pessoas são casadas, e que a amostra é 

constituída de 56% de homens. Já com relação ao grau de escolaridade, observa-se na 

coluna das médias que a amostra possui em média o nível 4 (ou seja, o 1 º Grau 

completo)27. A idade média da amostra em 2000 é de aproximadamente 33 anos, e a 

experiência no trabalho (medida em meses) é em média 67 meses. 

 
Para o ano de 2001, coletou-se uma amostra de tamanho igual a 22.277 indivíduos, 

auferindo um salário médio de R$ 419,00; dos quais cerca de 9% se constitui de migrantes. 

Levando-se em consideração a Tabela 1, verificamos que 47% das pessoas são casadas, e 

que 55% da amostra total é formada por pessoas do sexo masculino. Com relação ao grau 

de escolaridade, observou-se que em média a amostra apresenta o nível 4,6 (1 º Grau 

Completo + algum tempo no 2 º Grau). A idade média da amostra em 2001 é equivalente a 

33 anos, e a experiência no trabalho atual é em média 71 meses, mas esta pode não ser uma 

boa medida da experiência dos trabalhadores. 

 

Finalmente, a amostra de 2002 é constituída por 21.805 indivíduos (migrantes e 

não-migrantes), recebendo um salário médio de R$ 442,00; dos quais 7% são migrantes. 

Observando a Tabela 1, verificamos que, 47% das pessoas amostradas são casadas e que a 

amostra é constituída por 55% de indivíduos do sexo masculino. Com relação ao nível de 

escolaridade, observamos que em média a amostra possui o nível 4,7 (1o. Grau Completo + 

algum tempo no 2o. Grau). Já a idade média corresponde a 33 anos, e a experiência média 

do trabalhador equivale aproximadamente há 70,7 meses.

                                                 
27 Segundo a classificação utilizada pelo SINE/IDT-CE, têm-se os seguintes níveis de escolaridade: 1. Não 
sabe ler, nem escrever; 2. Alfabetizado; 3. 1o.Grau incompleto; 4. 1o.Grau completo; 5. 2o.Grau incompleto; 
6..2o.Grau completo; 7.Superior incompleto; 8. Superior completo; 9. Pós-Graduação. 
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Observando a Tabela 2 abaixo, poderemos constatar os diferenciais de salário 

(renda) médio, salário por hora trabalhado e os níveis de escolaridade entre os migrantes 

(homens e mulheres) e os não-migrantes (homens e mulheres). 

 

Tabela 2: Diferenciais de Salários e Escolaridade entre os Migrantes e Não-Migrantes por Sexo 

 

Fonte: elaboração própria a partir dos microdados do SINE/IDT – CE; 
*Salário Médio por hora dos trabalhadores (em valores nominais); 
**O nível de escolaridade 3 significa 1o.Grau Incompleto, o nível 4 é 1o.Grau Completo, o 
nível 5 é o 2o.Grau Incompleto e o nível 6 é o 2o.Grau Completo. 
 

Através da Tabela 2, observamos que os migrantes, tanto os homens quanto as 

mulheres auferem salários médios menores que os não-migrantes (compostos pelos homens 

e mulheres) e, vale ressaltar e que isto ocorre nos três anos de nossa amostra (2000, 2001 e 

2002). Ainda nota-se, que os salários por hora dos migrantes é também inferior os dos não-

migrantes nos dois gêneros. Esta constatação pode se dever ao fato de que os migrantes 

possuem níveis de escolaridade menores que os não-migrantes, daí o por quê receberem 

rendimentos, também menores, aos dos não-migrantes. 

 

 

ANO Situação Salário Médio 
(R$) 

Salário por 
Hora* 

Escolaridade 
Média** 

Migrante Homem 250 1,43 3 

Migrante Mulher 151 0,90 3 

Ñ-Migrante Homem 280 1,56 4 

2 
0 
0 
0 

Ñ-migrante Mulher 200 1,28 5 

Migrante Homem 250 1,38 3 

Migrante Mulher 250 1,38 3 

Ñ-Migrante Homem 300 1,75 5 

2 
0 
0 
1 

Ñ-migrante Mulher 204 1,45 5 

Migrante Homem 280 1,56 3 

Migrante Mulher 200 1,13 4 

Ñ-Migrante Homem 300 1,87 5 

2 
0 
0 
2 

Ñ-migrante Mulher 240 1,56 6 
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Capítulo 3: A Seleção da Amostra: 

 

Como o nosso principal objetivo é analisar os diferencias de renda (salários) entre 

migrantes e não-migrantes, teremos que retirar da população uma amostra das pessoas 

consideradas pela classificação do SINE como sendo pessoas do tipo ocupadas, aquelas que 

mensalmente aferem alguma renda, e este será o primeiro viés de seleção que 

enfrentaremos. Desta forma, utilizaremos apenas um subconjunto da população original, o 

que provocará a quebra ou truncagem da distribuição da população de origem, devido à 

seleção amostral (ou truncagem incidental) a ser adotada, o que poderá a vir causar algum 

(ou alguns) problema no processo de estimação do modelo da equação dos salários. O 

segundo viés de seleção com o qual nos deparamos, é a questão de o indivíduo amostrado 

ser migrante ou não-migrante, este é o viés mais sutil, e que não podemos solucionar, haja 

vista que não temos condição de observar as características sócio-econômicas das pessoas 

que permaneceram em seu local de origem (ou seja, pessoas nascidas no interior do Estado 

do Ceará e que lá ficaram). 

 

Este problema de seleção amostral é exemplificado por Greene (1990), onde em 

sua amostra as pessoas observadas devem possuir pelo menos uma renda de 500 dólares. 

Esta seleção é uma forma de truncagem, pois somente parte da população será observada. 

Os dados em tal observação serão truncados, ou selecionados não-aleatoriamente, pois 

existe uma regra de seleção amostral. Neste caso, as pessoas que possuem uma renda baixa, 

ou menor do que $ 500, serão excluídas da amostra. 

 

O problema que deverá ocorrer quando da seleção amostral é comumente 

conhecido como “selection bias” (ou viés de seleção). Segundo Heckman (1979), o viés de 

seleção amostral pode surgir na prática por duas razões. Primeiro, pode existir a auto-

seleção pelos indivíduos ou por unidades de dados sendo investigados. Segundo, as 

decisões de seleção amostral pelos analistas ou os processadores de dados funciona da 

mesma maneira como a auto-seleção. 
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Este viés é particularmente relevante para grupos de trabalhadores secundários (ou 

seja, trabalhadores considerados marginalizados, postos em segundo plano), tratando-se da 

Economia do Trabalho; ele pode distorcer nossas conclusões sobre os diferencias de salário 

homens-mulheres e brancos-não-brancos, a taxa de retorno e a taxa de depreciação do 

capital humano, e os determinantes da participação da força de trabalho. Por isso, devemos 

dar um pouco mais de atenção para este aspecto da seleção amostral, apresentando e 

definindo o problema de viés de seleção, citando alguns exemplos consagrados na 

literatura, e de que forma o problema do processo de estimação foi contornado (ou 

solucionado). 

 

 Problema de Seleção Amostral 

 

Constantemente, deparamo-nos com estudos e pesquisas econômicas que assumem 

a disponibilidade de uma amostra aleatória da população em observação, ou a população. 

Contudo, esta suposição não é sempre realística, devido ao modo de como alguns conjuntos 

de dados econômicos são coletados, e mais freqüentemente devido ao comportamento das 

unidades que estão sendo amostradas (i.e., retiradas da população de interesse). 

 

Uma amostra selecionada é um termo geral que descreve uma amostra não 

aleatória. Existe uma variedade de mecanismos de seleção que resultam em amostras não-

aleatórias. Alguns desses são devido ao design da amostra, enquanto outros são devido ao 

comportamento das unidades que estão sendo amostradas, incluindo a não-resposta em 

questões pesquisadas (i.e., quando da aplicação de questionários a fim de captar, por 

exemplo, a renda mensal do trabalhador, este se recusa a responder). Para a melhor 

compreensão do exposto acima, podemos citar alguns exemplos de amostras selecionadas 

não-aleatoriamente: 

 

• Função de Poupança: Supondo que queremos estimar uma função de poupança 

para todos as famílias em um dado país, e esta função da poupança da população 

dependerá de um vetor X de características como: a idade do chefe de família, o 

nível de renda da família, o estado civil (casado ou solteiro) e número de crianças 
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na família. Contudo, nós só temos acesso a uma observação que inclui famílias 

cujos chefes de família tem 45 anos de idade ou mais. Esta limitação levanta a 

questão de seleção amostral porque nós estamos interessados na função poupança 

para todas as famílias, mas podemos obter uma amostra aleatória somente para um 

subconjunto da população. 

 

• Truncagem baseada na Riqueza (renda): Estamos interessados na estimação do 

efeito da elegibilidade do trabalhador em um plano de pensão particular (i.e., a 

escolha de um plano de previdência privada) na riqueza familiar. Esta escolha 

deverá ter em conta algumas características da população, no caso, características 

dos trabalhadores tais como: escolher ou não o plano de previdência (representada 

no modelo através de uma variável binária indicadora da elegibilidade do plano de 

pensão), o nível educacional dos trabalhadores, a idade e o nível de renda. 

Contudo, podemos somente amostrar (i.e. coletar) pessoas com uma faixa de 

riqueza menor do que $200, assim a amostra é selecionada baseando-se na 

riqueza. 

 

Nestes dois exemplos oferecidos por Wooldridge (2002), alguns dados estão sendo 

excluídos em todas as variáveis para um dado subconjunto da população como um 

resultado do design da observação (ou pesquisa). Em outros casos, as unidades são retiradas 

aleatoriamente da população, mas os dados são excluídos (ou desprezados) em uma ou mais 

variáveis para algumas unidades na amostra. Devido à exclusão (causando a perda de 

informação) de dados, portanto, usar um subconjunto de uma amostra aleatória pode nos 

conduzir a um problema de seleção amostral. 

 

Podemos ainda, ilustrar um exemplo de uma forma mais sutil do problema de 

exclusão de dados: 

 

• Função Oferta de Salário: Considere a estimação de uma equação de oferta de 

salário para pessoas em idade de trabalho (i.e., população economicamente ativa - 

PEA). Por definição, esta equação é suposta representar todas as pessoas em idade 
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de trabalho, estando ou não uma pessoa trabalhando atualmente no período da 

pesquisa. Como nós podemos observar somente a oferta de salário para pessoas 

que estão efetivamente trabalhando, nós escolhemos nossa amostra baseando-se 

neste fato. 

 

Este exemplo não é simples como os outros dois mencionados anteriormente. Nós 

o tratamos como um problema de seleção amostral, porque os dados na variável chave – 

salários, wage0 – estão disponíveis somente para um subconjunto claramente definido da 

população. Isto é ao mesmo tempo chamado de truncagem incidental porque wage0 é 

excluído como resultado de outra variável, a participação na força de trabalho. Neste ponto, 

é importante lembrar que este exemplo é o que mais se assemelha ao propósito do presente 

trabalho, ou seja, o objetivo aqui é estimar as equações de oferta de salários para os 

migrantes e não-migrantes (os naturais da cidade de Fortaleza), contudo só podemos 

observar os salários iniciais das pessoas que estão efetivamente trabalhando (no caso da 

classificação do SINE pessoas do “tipo” ocupadas). 

 

A truncagem incidental exposta no exemplo da estimação da Função Oferta de 

Salários tem um forte componente de auto-seleção: uma pessoa é auto-selecionada dentro 

do emprego, assim se observamos ou não o wage0 depende da decisão individual da oferta 

de trabalho. O ponto importante é que devemos levar em conta a natureza não-aleatória da 

amostra que temos para a estimação da equação da oferta de salários. Finalmente, podemos 

citar, neste caso, Gronau (1974) que trata justamente desta discussão: 

 

“The implicit of wage offers with observed wages is particularly suspect when those 

employed constitute only a fraction of the total population. In this case, the observed 

distribution represents only one part of the wage-offer distribution, while the other part is 

rejected by the job seekers as unaceptable. Thus, the traditional estimation procedures may 

involve certain biases when applied to the secondary labor groups – married women, 

teenagers, and the aged.”  
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Em seu paper, Gronau (1974) tenta chamar a atenção para alguns desses vieses e 

sugere um método para sua correção. Descreve, deste modo, um procedimento de 

estimação para a distribuição da oferta de salário usando um conjunto de suposições 

simplificadas, a fim de corrigir o que ele chama de viés de seletividade. 

 

3.2. A Natureza do Problema 

 

A não-resposta (i.e., a falta de resposta) é uma preocupação perene na coleta de dados 

pesquisados. Algumas pessoas não são entrevistadas e algumas que são entrevistadas não 

respondem a algumas das questões colocadas. As pesquisas longitudinais, em sua grande 

maioria, experimentam a não-resposta na forma de atrito amostral. A pesquisa sem-resposta 

levanta o problema de inferência para os dados censitários (i.e., dados coletados pelos 

censos, IBGE, SINE, etc). Por conseguinte, os cientistas sociais têm devotado substancial 

atenção para o problema de seleção. Isto é, o problema de identificação das distribuições de 

probabilidade condicional para os dados aleatoriamente amostrados, nos quais as 

realizações das variáveis condicionantes são sempre observadas, mas as realizações dos 

resultados são censuradas. 

 

Por exemplo, um problema clássico na Economia do Trabalho é saber como os 

salários de mercado variam com a escolaridade, experiência de trabalho, e a etnicidade 

demográfica. Ainda que todos os indivíduos respondam complemente todas as questões 

colocadas, permanecerá um problema de censura em que as observações não irão propiciar 

os dados de salários de mercado para os entrevistados que não estão trabalhando (ou na 

situação do tipo ocupado). Como descrito por Manski (1995), os economistas do trabalho 

se deparam com o problema de seleção quando eles tentam utilizar os dados (coletados 

geralmente por censos) ou observações similares para estimar as regressões de salário.  

 

Para introduzir, formalmente, o problema de seleção, necessitamos expandir a 

descrição da população, incluindo para isso uma variável binária indicando quando os 

resultados são observados. Deste modo, seja cada membro da população caracterizado por 

um triplo (y, z, x). Como de costume, y é o resultado a ser explicado e as variáveis 
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condicionantes são denotadas por x. A nova variável z toma o valor 1 se y é observado e o 

valor 0, caso contrario. Dado um valor especifico para algumas variáveis x, o problema é 

explicar a realização de uma variável aleatória y. Assim, dado um valor para x, o que 

poderá explicar y é a distribuição de probabilidade de y condicionado a x. E esta 

distribuição será denotada por P(y⏐x). 

 

Desta forma, seja uma amostra aleatória retirada da população. Não se vai, portanto, 

observar todas as realizações de (y, z, x). Observam-se todas as realizações de (z, x), mas só 

observamos y quando z = 1. Este processo de amostragem com censura não identifica a 

probabilidade de y condicionada a x, P(y⏐x). Para isolar esta dificuldade, usaremos a Lei da 

Probabilidade Total para escrever a P(y⏐x) como a soma: 

 

P(y⏐x) = P(y⏐x, z=1) P(z=1⏐x) + P(y⏐x, z=0) P(z=0⏐x)                                       (3.1) 

 

O processo de amostragem com censura identifica a probabilidade de seleção 

P(z=1⏐x), a probabilidade de censura P(z=0⏐x), e a distribuição condicional de y na 

seleção, P(y⏐x, z=1). Mas o processo de amostragem não é informativo com relação à 

distribuição de y condicionado a censura dos dados, P(y⏐x, z=0). Assim, o processo de 

amostragem com censura revela somente que: 

 

P(y⏐x) = P(y⏐x, z=1) P(z=1⏐x) + γ P(z=0⏐x),                                                        (3.2) 

 

Para alguma distribuição de probabilidade desconhecida γ. 

 

3.2.1. Identificação de Amostras Censuradas 

 

Nas duas subseções seguintes, seguiremos de perto a exposição de Manski (1995) 

quanto à abordagem da identificação de amostras censuradas (ou da identificação da 

distribuição deste tipo de amostra). Deste modo, podemos questionar sobre o que pode ser 

aprendido sobre uma distribuição condicional de dados censurados, na ausência de 

informação a priori, restringindo a forma desta distribuição. A fim de discutir esta questão, 
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em um primeiro momento, apresentaremos dois fatos negativos e, então, tentar-se-á 

desenvolver um conjunto de resultados positivos. 

 

É assumido freqüentemente em estudos empíricos que os resultados censurados 

possuem a mesma distribuição dos resultados observados, condicionados em x. Isto é, 

 

P(y⏐x, z=0) = P(y⏐x, z=1)                                                                                       (3.3) 

 

Esta suposição, descrita diversas vezes como seleção exógena ou ignorável (ou ainda, 

ignorabilidade do tratamento), identifica P(y⏐x) quando combinada com a evidência 

empírica. Em particular, ela implica que a P(y⏐x) coincide com a distribuição observável, 

P(y⏐x, z=1). Sendo assim, suponha que um pesquisador afirme a suposição (3.3). Logo em 

seguida surge a seguinte pergunta: esta suposição pode ser refutada empiricamente? A 

resposta é negativa na ausência de informação a priori sobre a forma da P(y⏐x). Os dados 

censurados não revelam nada sobre a P(y⏐x, z=0), assim a suposição (3.3) é 

necessariamente consistente com a evidência empírica. A seleção exógena é uma hipótese 

empiricamente testável somente se algumas restrições forem impostas à P(y⏐x). O segundo 

fato negativo é que, na ausência de informação a priori, no processo de censura dos dados 

fica impossível saber algo sobre o valor esperado de y condicional em x, E(y⏐x). Para ver 

isto, escreva E(y⏐x) como a soma: 

 

E(y⏐x) = E(y⏐x, z=1) P(z=1⏐x) + E(y⏐x, z=0) P(z=0⏐x)                                      (3.4) 

 

O processo de amostragem censurada identifica a E(y⏐x, z=1), P(z=1⏐x) e P(z=0⏐x); 

mas não produz nenhuma informação sobre a E(y⏐x, z=0), o qual pode tomar qualquer 

valor entre menos e mais infinito. 

 

Estes resultados negativos não implicam que o problema de seleção seja fatal, caso 

ocorra à ausência de informação a priori. Na verdade, os dados censurados implicam 

limites facilmente interpretáveis e informativos em características importantes da P(y⏐x). 
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Assim deixaremos B denotar qualquer conjunto de resultados possíveis e consideraremos a 

probabilidade P(y ∈ B⏐x) de que y pertence ao conjunto B. Escreveremos esta 

probabilidade como: 

P(y∈B⏐x) = P(y∈B⏐x, z=1) P(z=1⏐x) + P(y∈B⏐x, z=0) P(z=0⏐x)                               (3.5) 

 

O processo de amostragem censurada identifica P(y∈B⏐x, z=1), P(z=1⏐x) e 

P(z=0⏐x), mas não traz nenhuma informação sobre a P(y∈B⏐x, z=0). Portanto, a última 

quantidade está necessariamente entre zero e um. Isto produz o seguinte limite para 

P(y∈B⏐x): 

 

P(y∈B⏐x, z=1) P(z=1⏐x) ≤ P(y∈B⏐x) ≤ P(y∈B⏐x, z=1) P(z=1⏐x) + P(z=0⏐x)            (3.6) 

 

 

3.2.2 Informação sobre a Distribuição a Priori 

 

Tendo determinado, na subseção anterior, o que pode ser aprendido na ausência de 

informação a priori sobre a distribuição de (y, z, x), deve-se então perguntar o que mais 

poderia ser aprendido se suposições plausíveis são impostas. Assim sendo, discutiremos 

como as hipóteses a respeito da distribuição (y, z, x) podem ajudar a contornar os 

problemas de identificação. 

 

Depois dos anos 70, a suposição de seleção exógena foi perdendo sua credibilidade, e 

assim os economistas começaram um esforço sustentado para entender o papel da Auto-

Seleção, quando os resultados comportamentais são observados. Os estudos dos 

economistas do trabalho que abordam a determinação dos salários de mercado tem sido 

particularmente importantes para o estudo de auto-seleção amostral. 

 

Um modelo simples freqüentemente usado para estimar a equação de oferta de 

emprego supõe que cada indivíduo conhece o salário y que será pago se ele ou ela fosse 

trabalhar. O indivíduo escolhe trabalhar se y é maior do que algum salário baixo aceitável 

R, chamado de salário de reserva da pessoa, e escolhe não trabalhar se y está abaixo do 
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salário de reserva. Assim os salários são observados quando y > R e são censurados quando 

y < R. Assim, o modelo de salário-reserva implica que: 

 

P(y⏐x, z=1) = P(y⏐x, y > R),                                                                              (3.7) 

P(y⏐x, z=0) = P(y⏐x, y < R), e                                                                           (3.8) 

P(z=1⏐x) = P(y > R⏐x)                                                                                       (3.9) 

 

Se o modelo de salário-reserva descreve exatamente a decisão de trabalhar, então é 

correto assumir seleção exógena se e somente se: 

 

P(y⏐x, y > R) = P(y⏐x, y < R), ou equivalentemente, se                                  (3.10) 

P(y⏐x, r > 0) = P(y⏐x, r < 0)                                                                             (3.11) 

 

Onde r = y – R denota a diferença entre salários de mercado e de reserva. O modelo 

de salário-reserva da oferta de trabalho é um bom exemplo da observação 

determinada pela auto-seleção. A mensagem é que a auto-seleção pode fazer a 

observação de um resultado comportamental depender parcialmente do valor do 

resultado. A auto-seleção não vai implicar que a suposição de seleção exógena seja 

necessariamente errada, mas vai lançar mais dúvidas sobre essa suposição. 

 

3.3. O Modelo Básico de Viés de Seleção 

 

Para simplificar a exposição, considere um modelo de duas equações. Desta forma, 

considere uma amostra aleatória de I observações. As equações para o indivíduo i são:  

iii UXY 1111 += β                                                                                                (3.12) 

iii UXY 2222 += β , i = 1, ..., I                                                                            (3.13) 

Onde jiX  é um vetor de regressores exógenos 1 x jK , jβ  é  um  vetor  de  parâmetros  

jK  x 1, e 0)( =jiUE , ''''' )(
jjijjiUUE σ=  , ''ii = , ou ainda, 

                                    0)( ''' =
ijjiUUE ,   ''ii ≠  
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A suposição final é uma conseqüência de um plano de amostragem aleatório. A 

densidade conjunta de iU1 , iU 2  é ),( 21 ii UUh . A matriz de regressores possui posto 

completo desde que todos os dados estejam disponíveis, e assim os parâmetros de cada 

equação serão estimados por OLS. Portanto, suponha que se tente estimar a equação (3.12), 

mas que os dados são excluídos em Y1 para certas observações. A questão critica é “por 

quê os dados são excluídos?”. 

 

A função de regressão da população para a equação (3.12) pode ser escrita como: 

1111 )( βiii XXYE = , =i 1,…,I. 

 

A função de regressão para a sub-amostra de dados disponíveis é: 

ii XYE 11( , regra de seleção amostral) = 11 βiX  + iUE 1( ⏐regra de seleção amostral),        

i =1, ..., I, onde a convenção adotada é que o primeiro I1< I observações tenha dados 

disponíveis em iY1 . 

 

Se a )( 1 ⋅iUE  é zero, a função de regressão para a sub-amostra selecionada é a mesma 

da função de regressão da população. Os estimadores de OLS podem ser usados para 

estimar 1β  na sub-amostra selecionada. O custo de se ter uma amostra incompleta é, uma 

considerável, uma perda de eficiência. No caso geral, a regra de seleção amostral que 

determina a disponibilidade dos dados tem conseqüências mais sérias. Suponha que os 

dados estão disponíveis em iY1  se iY2  ≥ 0 enquanto se iY2  < 0, não existe observações em 

iY1 . 

 

De modo geral, 

ii XUE 11( , regra de seleção amostral) = )0,( 211 ≥iii YXUE  = ),( 22211 βiiii XUXUE −≥ . 
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No caso de independência entre iU1  e iU 2 , ainda que os dados em iY1  sejam 

aleatoriamente excluídos, a média condicional de iU1  é zero. No caso geral, ela é não-zero 

e a função de regressão da sub-amostra é: 

 

)()0,( 222111211 ββ iiiiiii XUUEXYXYE −≥+=≥                                               (3.14). 

 

A função de regressão da amostra selecionada depende de iX 1  e iX 2 .  A regressão 

dos estimadores dos parâmetros da equação (3.12) colocados na amostra selecionada omite 

o termo final da equação (3.14) como um regressor, assim o viés que resulta do uso de 

amostras selecionadas não-aleatoriamente para estimar a relação comportamental é visto 

surgir do problema ordinário de variáveis omitidas (Heckman, 1979). 

 

3.3.1. Correção Simples de Heckman 

 

Em um de seus artigos seminais, Heckman (1976)28 propôs um procedimento simples 

em dois passos, algumas vezes chamado de procedimento “Heckit”, para lidar com muitos 

destes modelos. Este procedimento em dois passos é por vezes utilizado em situações onde 

pode estar presente o “viés de seletividade”. Um exemplo clássico que ilustra as possíveis 

conseqüências do viés de seletividade deve-se a Gronau (1974), onde o resultado é o salário 

de uma mulher e o tratamento é a decisão de pertencer ao mercado de trabalho.29 A idéia 

mais simples seria ajustar a equação de salários com base em uma amostra de mulheres 

trabalhadoras: 

 

iii Xw 1εβ +=                                                                                                    (3.15) 

 

Onde w é o logaritmo dos salários, e X é o vetor de características, tais como experiência 

no trabalho, anos de escolaridade, etc. Contudo, essa amostra de mulheres “envolvidas” nos 

mercados de trabalho não é uma amostra aleatória de mulheres e, portanto, esta seletividade 

                                                 
28 In, Johnston e Dinard (1997). 
29 Gronau,  (1974). 
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pode viesar os coeficientes do modelo. Assim, deve-se escrever uma equação de 

participação como: 

 

iii ZT 0(1 εγ +=  > 0)                                                                                          (3.16) 

Onde Z inclui variáveis que predizem se as mulheres trabalham ou não e )(⋅iT  é a função 

indicadora da participação da mulher no mercado de trabalho. Uma mulher trabalha se 

γiZ > - i0ε  ou, de modo equivalente, γiZ < i0ε . Note que se Z e X podem conter variáveis 

comuns e, em alguns exemplos empíricos, elas são mesmo idênticas. 

 

Heckman notou que o problema que surge ao usar OLS na equação (3.15) é que β̂  

aparece em geral viesado devido a estarmos na presença de uma variável omitida, onde a 

quantidade (por vezes designada por razão inversa de Mills) é dada por : 

 

/)(
0σ
γ

φ iZ
Φ )(

0σ
γiZ

                                                                                              (3.17) 

 

Onde (3.17) é a variável omitida, sendo )(⋅φ  a função de densidade normal padrão e Φ )(⋅  a 

correspondente função de distribuição. Se incluirmos esta variável omitida na regressão 

OLS da equação (3.15), obteremos o seguinte resultado: 

 

+= βii Xw /)(
0σ
γ

φ iZ
Φ )(

0σ
γiZ

σ~                                                                       (3.18) 

 

Procedendo desta forma, o cálculo de estimativas consistentes será imediato. 

Heckman notou que é possível estimar facilmente tal modelo usando um estimador em dois 

estágios, sendo assim, o seguinte procedimento será adotado: 

1. Rode o Probit do tratamento sobre o vetor Z, para obter estimativas de γ/ σ0. 

2. Use estas estimativas para construir a razão inversa de Mills. 

3. Rode OLS onde a variável dependente é o resultado e os regressores são X e a 

razão inversa de Mills estimada, tal como na equação (3.18). 
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Capitulo 4: Modelo Econométrico, Estimação e Análise dos Resultados 

 

4.1. Considerações Iniciais: 

 

Na tentativa de encontrar a melhor forma funcional para nosso modelo, o qual tem 

por objetivo estimar os diferenciais de renda (de salários) entre os migrantes e não-

migrantes na cidade de Fortaleza, buscamos analisar, pormenorizadamente, diversos 

trabalhos que também tratam dessa questão. 

 

Além da definição da forma funcional do modelo que será empregado neste 

trabalho, buscou-se também analisar os procedimentos que foram e estão sendo utilizados 

para a estimação desses modelos, pois como foi visto anteriormente, enfrentaremos o 

problema de seleção amostral que causa o viés nos estimadores. Dentre os procedimentos 

utilizados estão o método Heckit (ou seja, o método criado por James Heckman realizado 

em dois estágios, visto anteriormente no capítulo 3); a estimação por Máxima 

Verossimilhança (MV), considerado por muitos estudiosos (dentre eles Johnston e Dinardo, 

1997) o procedimento mais dispendioso e difícil de ser empregado nesses casos; e o método 

de análise do average treatment effect (ATE), ou Efeito Médio do Tratamento. 

 

Após a análise dos referidos procedimentos de estimação supracitados, o método 

econométrico de estimação que melhor se adequou, inicialmente, aos objetivos deste 

trabalho foi o Efeito Médio do Tratamento (ATE), por se tratar de um caminho de 

estimação mais direto e rápido para os propósitos do trabalho. Sendo assim, apresentaremos 

a seguir, o funcionamento desse método, a fim de que possamos compreendê-lo melhor. 

Posteriormente, utilizaremos o método Heckit, onde de fato, o viés de seletividade será 

levado em consideração. 

 

4.2. Efeito Médio do Tratamento (ATE): 

 

Nesta seção, apresentaremos explicitamente os procedimentos para a estimação do 

Efeito Médio do Tratamento (ATE). Conceitualmente, um efeito médio do tratamento é um 
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caso especial de um efeito médio parcial: um ATE é um efeito médio parcial para uma 

variável explicativa binária. 

 

A estimação de ATEs tem-se tornado importante na literatura de avaliação de 

programas, tais como na avaliação de programas de treinamento de qualificação da mão-de-

obra a ser inserida no mercado de trabalho. Originalmente, os indicadores binários 

representavam tratamento médico ou simplesmente a participação em programas, mas o 

método pode ser aplicado quando a variável explicativa de interesse é qualquer variável 

binária. No caso do presente trabalho, esse método de estimação será aplicado sobre a 

variável binária iM , definida como sendo a variável dummy indicadora do estado de 

migrante ou não-migrante (assim, 1M = 1, indica que o individuo amostrado é migrante, e       

0M  = 0 , indica não-migrante). 

 

4.2.1. ATE e o Problema de Auto-Seleção 

 

A literatura moderna sobre efeitos de tratamento nos revela inicialmente um fato 

controverso, onde cada indivíduo possui um resultado com o tratamento e um sem o 

tratamento (onde o “tratamento” é interpretado muito amplamente, ou seja, pode ser que 

tipo de tratamento, tal como, o resultado da participação ou não de um doente em um 

programa que testa um novo medicamento que tem por fim a busca da cura desta doença). 

Nesta seção, tomaremos como base a apresentação de Wooldridge (2002) sobre o referido 

assunto. Assim, começaremos deixando que 1y  denote o resultado com tratamento e 0y  o 

resultado sem tratamento. Como um indivíduo não pode estar em ambos os estados, não se 

observam ambos 0y  e 1y ; com efeito, o problema que enfrentaremos é da ausência de 

dados (isto é, algumas informações serão perdidas). 

 

Deixe a variável M  ser um indicador de tratamento binário, onde M  = 1 denota 

tratamento e M  = 0, caso contrário. Assim, o triplo ( Myy ,, 10 ) representará um vetor 

aleatório da população de interesse. Para uma retirada aleatória i da população, escrevemos               

( iii Myy ,, 10 ). Desta forma, considere o seguinte modelo de resultados potenciais: 
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111 εβ += Xy  

000 εβ += Xy  

wZM εθ +=*                                                                                                      (4.1) 

 

As duas primeiras equações denotam equações de resultado sobre dois possíveis 

estados (no caso do presente trabalho, 1y  denota o log do salário dos migrantes e 0y  denota 

o log do salário dos não-migrantes, o estado neste caso, é ser migrante ou não). Sem perda 

de generalidade, assumimos que o primeiro estado é indexado pelo subscrito “1” 

representando o estado de tratado e o subscrito “0” denota o estado de não-tratado. Assim, 

cada indivíduo é observado somente em um dos estados, ainda que ambos 1y  e 0y  sejam 

observados para cada pessoa, contudo o par ( 1y , 0y ) nunca será observado para uma dada 

pessoa (isto é, uma pessoa não pode ser ao mesmo tempo migrante e não-migrante). 

 

Deixe M(Z) denotar a decisão observada do tratamento, onde M(Z) = 1 denota 

tratamento recebido e M(Z) = 0 denota tratamento não recebido. A variável *M  é uma 

variável latente a qual gera M(Z) segundo a seguinte regra: 

 

][1]0)([1)( *
mZZMZM εθ +=≥= , 

Onde 1[A] é a função indicadora a qual toma valor 1 se o evento A é verdadeiro e 

o valor 0 caso contrário. Finalmente, assumimos que ( 1ε  0ε  mε ) é independente de X e Z. 

 

Sendo assim, a fim de medirmos o efeito do tratamento, estamos interessados na 

diferença dos resultados com e sem tratamento, ou seja, 01 yy − . Como se trata de uma 

variável aleatória, nós devemos ser claros sobre que características de sua distribuição nós 

queremos estimar. Várias possibilidades tem sido sugeridas na literatura. Em Quandt 

(1972), Rubin (1978) ou Roy (1951), a quantidade de interesse é o efeito médio do 

tratamento (ATE): 
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ATE = E ( 01 yy − )                                                                                             (4.2) 

Onde ATE é o efeito esperado do tratamento sobre uma pessoa retirada 

aleatoriamente da população. Alguns têm criticado esta medida como não sendo 

especialmente relevante para os propósitos de aplicação de políticas: porque calcula a 

média para a população inteira, inclui nas unidades médias quem nunca poderia ser elegível 

para o receber o tratamento. Heckman (1997) dá o exemplo de um programa de 

treinamento de emprego, onde nós não deveríamos incluir milionários no cálculo do efeito 

médio do programa de treinamento de emprego. 

 

Uma segunda quantidade de interesse, e uma que tem recebido muita atenção 

recentemente, é o efeito médio do tratamento sobre o tratado (isto é, sobre a pessoa que 

recebe o tratamento propriamente dito), o qual denotamos por ATE1: 

 

ATE1 = E )1( 01 =− myy                                                                                   (4.3) 

 

Isto é, ATE1 é o efeito médio para aqueles que participaram atualmente do 

programa. Em alguns casos especiais às equações (4.2) e (4.3) são equivalentes, isto devido 

à suposição de independência entre o estado de tratamento e os resultados esperados. 

 

Como pode ter sido notado previamente, a dificuldade na estimação da equação 

(4.2) ou (4.3) é resultante do fato de nós observamos somente y0 ou y1, e não ambos, para 

cada pessoa. Mais precisamente, junto com m e deixando que y denote o ganho observado, 

o resultado será que: 

 

01 )1( ymmyy −+=  , ou ainda, 

)( 010 yymyy −+=                                                                                            (4.4) 

 

Este modelo tem sido chamado de switching regression model de Quandt (1972), 

modelo de Rubin (1978) ou modelo de Roy (1951) de distribuição de renda. Assim, a 
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questão é, como poderemos estimar a equação (4.2) ou (4.3) como uma amostra aleatória 

em y e m (e normalmente algumas variáveis observadas)? 

 

Primeiro, suponha que o indicador de tratamento m seja estatisticamente 

independente de ( 01 , yy ), como ocorrerá no caso onde o tratamento é randomizado pelos 

agentes. Uma implicação da independência entre o estado de tratamento e os resultados 

potenciais é que o ATE e ATE1 são idênticos: E ( 101 =− myy ) = E ( 01 yy − ). Além disso, 

a estimação do ATE é consideravelmente mais simples. Usando a equação (4.4), temos que: 

 

E ( 1=my ) = E ( 11 =my ) = E ( 1y ) 

 

Onde se segue a última igualdade porque 1y  e m são independentes. Similarmente, 

teremos: 

 

E ( 0=my ) = E ( 00 =my ) = E ( 0y ) 

 

Isto segue que: 

ATE = ATE1 = )0()1( =−= myEmyE                                                          (4.5) 

 

O lado direito da igualdade acima é facilmente estimado por uma diferença nas 

médias amostrais: a média amostral de y para as unidades tratadas menos a média amostral 

de y para as unidades não tratadas. Assim, a randomização do tratamento garante que o 

estimador das médias sobre as diferenças para as estatísticas básicas seja não-viesado, 

consistente e assintoticamente normal. De fato, essas propriedades são preservadas sob a 

suposição de independência em relação à média: E ( my0 ) = E ( 0y ) e E ( 1y m ) = E ( 1y ). 
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4.3. Especificação do Modelo: 

 

Na tentativa de encontrar o modelo que melhor se adequasse aos propósitos deste 

trabalho, e diante de tudo o que foi exposto na seção anterior, chegamos à forma funcional 

do modelo, depois de analisarmos pormenorizadamente diversos trabalhos, dentre eles 

Gronau (1974), Greenwood (1985) e Borjas (1987 e 1992) que abordaram a questão da 

estimação das equações de salários entre migrantes e não-migrantes. Assim, foi com base 

nessas observações empíricas, e mais especificamente estudando a exposição de 

Wooldridge (2000) sobre o caso da estimação do ATE, e por fim tomando-se como 

especificação a equação (4.4) desenvolvida na seção 4.2, podemos finalmente definir nosso 

modelo como se segue: 

 

αγ +=iy m i  + 'β x i  + m i (x i  + x i )δ  + iε                                                    (4.6) 

 

Onde iy  = log do salário (sendo i= 1, migrante e i = 0, não-migrante),                 

γ  = intercepto, α  = ATE (parâmetro que nos indicará através de seu sinal se o ATE é 

positivo, ou seja, se os migrantes são melhor remunerados comparados aos não-migrantes, 

ou de outra forma como apresentado em outros trabalhos do gênero, se os migrantes são 

positivamente selecionados; ou negativo, indicando que os não-migrantes são melhor 

remunerados frente aos migrantes, e sendo assim, existirá discriminação no mercado de 

trabalho de Fortaleza com relação aos migrantes oriundos do interior do estado do Ceará); 

im  = dummy indicadora do estado de migrante ou não-migrante ( 1m  = 1, indica a situação 

de migrante, e 0m  = 0, indica a situação de não-migrante), x i  = vetor de características 

observáveis da amostra de interesse (no caso indivíduos classificados pelo SINE/IDT-CE 

como sendo ocupados, recebendo um renda mensal); no nosso modelo em particular 

definimos x i  com sendo: estado civil, sexo, idade, idade 2 , escolaridade e experiência no 

trabalho; x i  = vetor de médias amostrais; e iε  = ao termo do erro aleatório. 
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Desta forma, a partir destas explicações podemos apresentar o modelo de modo 

mais estendido, ou seja: 

 

ijsalário)log( = αγ + m i + 1β estcivil + 2β sexo + 3β idade + 4β idade 2 + 5β escola + 6β exp           

+ m i (estcivil - 1n ) 1δ + m i (sexo - 2n ) 2δ + m i (idade - 3n ) 3δ + m i (idade 2 - 4n ) 4δ  

+ m i (escola- 5n ) 5δ + m i (exp - 6n ) 6δ + iε                                                            (4.7) 

 

Onde, o subscrito i = 1 ou 0 (migrante = 1, e não-migrante = 0), j = 2000, 2001, 2002, que 

são os anos amostrados; α  = ATE, x i  é um vetor de características observáveis da amostra 

(ou variáveis explicativas), tais como: im  = dummy indicadora do estado de migrante ou 

não-migrante, estcivil = dummy indicadora do estado civil do indivíduo (casado=1, solteiro 

= 0), sexo = dummy indicadora do sexo do indivíduo (homem = 1, mulher = 0), idade, 

idade 2 , escola = nível de escolaridade para a amostra ocupada, exp = experiência em meses 

no trabalho atual, e os gn  são as médias amostrais das variáveis explicativas (sendo g = 1, 

2, 3, 4, 5,), e iε  = termo do erro aleatório. A partir desta especificação funcional, as 

regressões foram rodadas, e os resultados serão apresentados na seção a seguir. 

 

4.4. Resultados: 

 

Primeiramente, estimamos a equação de salários para as amostras de 2000, 2001 e 

2002, utilizando somente o log do salário e a variável dummy indicadora do estado de 

migrante ou não. Para tanto usamos a seguinte forma funcional: 

 

αγ +=ijsalário)log( m i + iε                                                                              (4.8) 

Onde o subscrito i = 1 ou 0 (migrante = 1, e não-migrante = 0), j = 2000, 2001, 

2002, α  = ATE, im  = dummy indicadora do estado de migrante ou não-migrante, e iε  = 

termo do erro aleatório. Assim, através deste modelo obtivemos os resultados a seguir: 
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Tabela 3: Regressões do log dos salários com relação a dummy do estado de migrante ou não-migrante (2000, 2001, 2002) 

 
Ano Variáveis Descrição das Variáveis Coeficientes Estatística t 2R  2R  Ajustado Log 

likelihood 
Estatística 
de Durbin 
Waltson 

2000α  ATE para a amostra de 2000 - 0,21 - 10,42 2000 

2000γ  Intercepto 0,53 86,04 
0,0050 0,0049 - 27432,51 1,51 

2001α  ATE p/ a amostra de 2001 - 0,31 - 13,82 2001 

2001γ  Intercepto 0,56 82,48 
0,0085 0,0084 - 31144,84 1,28 

2002α  ATE p/ a amostra de 2002 - 0,25 - 9,36 2002 

2002γ  Intercepto 0,62 83,78 
0,0040 0,0039 - 32052,86 1,11 

Fonte: elaboração própria. 
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Fazendo a regressão somente com a variável dependente (log do salários), com o 

intercepto (γ ) e a variável dummy independente de estado de migrante ou não-migrante 

(ou seja, migrante = 1, não-migrante = 0), observamos através da Tabela 3, que todos os 

coeficientes do ATE (para as amostra de 2000, 2001 e 2002) possuem o sinal negativo e 

uma estatística t significante, o que nos leva a dizer que os migrantes recebem um salário 

inferior ao auferido pelos nativos (indivíduos nascidos em Fortaleza, os não-migrantes), e 

conseqüentemente são discriminados no mercado de trabalho de Fortaleza – ou de outra 

forma, que os migrantes são negativamente selecionados. Contudo, o resultado a que 

chegamos pode não estar refletindo a realidade, pois este pode estar sendo mascarado por 

algumas características intrínsecas dos dois grupos em questão, tal como: diferenças nos 

níveis de escolaridade (pois assim como reza a literatura de Teoria Econômica, indivíduos 

com níveis de escolaridade maiores tenderiam a auferir maiores salários, ou seja, seriam 

mais bem remunerados; já aqueles com níveis de escolaridade inferiores, receberiam 

salários menores). Na tabela 2 das amostras de 2000,2001 e 2002, observamos que os 

R 2 corresponde aproximadamente a somente 0,5%, 0,8% e 0,4%, respectivamente. Contudo 

isto não significa dizer que os regressores não são bons para prever ou “explicar” os valores 

da variável dependente na amostra de dados em uso, pois esses R 2 baixo são característicos 

quando se trabalha com microdados, isto se deve a grande heterogeneidade presente nos 

microdados, e este é o nosso caso. 

 

Desta forma, devemos considerar em nossa regressão outras variáveis 

independentes, as quais irão controlar algumas características observáveis do trabalhadores 

(ou segundo classificação do SINE/IDT- CE, pessoas ocupadas) de nossa amostra, tais 

como: estado civil, sexo, idade, idade 2 , nível de escolaridade e experiência no trabalho 

atual. Notaremos através das tabelas a seguir, que depois que algumas variáveis são 

controladas, os resultados obtidos diferem bastante dos apresentados pela Tabela 3. Assim, 

utilizando-se do modelo descrito anteriormente, na equação (4.7), podemos construir a 

Tabela 4, onde apresentaremos os resultados para a amostra de 2000: 
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Tabela 4: Resultados da regressão do log dos salários com relação a algumas variáveis explicativas (2000) 

Variável Descrição das Variáveis Coeficientes Estatística t 

γ  Intercepto - 1,70 - 36,35 

α  ATE para a amostra 2000   0,05   2,38 

1β  Dummy de estado civil   0,09   7,44 

2β  Dummy de sexo   0,25   23,62 

3β  Idade   0,05  19,95 

4β  Idade 2  - 0,0005 - 16,55 

5β  Nível de escolaridade   0,20   61,89 

6β  Experiência no trabalho   0,001   18,45 

1δ  )( 1mestcivilwi −  - 0,03 - 0,80 

2δ  )( 2msexowi −   0,12   3,26 

3δ  )( 3midadewi −   0,02   2,68 

4δ  )( 4
2 midadewi −  - 0,0003 - 2,55 

5δ  )( 5mescolawi −  - 0,01 - 1,08 

6δ  )(exp 6mwi −   0,0004   1,45 

2R  2R  Ajustado Log likelihood Estatística de Durbin 

Waltson 

0,249 0,249 - 24396,00 1,62 

Fonte: elaboração própria. 

 



 71

Os resultados que foram gerados pela regressão, a partir da amostra de 2000, a 

qual apresenta um número de observações N igual a 21.509 indivíduos, são os seguintes: o 

coeficiente α  da variável indicadora do estado de migrante ou não-migrante, correspondeu 

a 0,05230, sendo a estatística t significante, 2,38, isto quer dizer que os migrantes recebem 

um salário ligeiramente maior do que os não-migrantes, caracterizando a não existência de 

discriminação no mercado de trabalho de Fortaleza quanto as pessoas oriundas do interior 

do Estado do Ceará (o salário dos migrantes nesse caso seria cerca de 5,3% maior do que os 

do não-migrante). Assim, podemos concluir que para a amostra de 2000, os migrantes são 

caracterizados como um grupo de trabalhadores positivamente selecionados no mercado de 

trabalho de Fortaleza. 

 

A conclusão a que chegamos corrobora com a literatura que tem como foco de 

pesquisa a auto-seleção dos migrantes no mercado de trabalho. Pode-se citar, por exemplo, 

os seguintes autores sobre o referido assunto: Falaris (1987)31, analisando a seletividade da 

migração no caso da Venezuela, concluiu que dos 17 estados selecionados em seu estudo, 6 

apresentaram uma significante seleção positiva, implicando que nesses 6 estados as pessoas 

que escolheram migrar auferem um salário maior do que aquelas que escolheram 

permanecer no local de origem; Chiswick (1999) em seu trabalho “Are Immigrants 

Favorably Self-Selection?” indica uma tendência a favor da auto-seleção favorável (ou 

positiva) de migrantes, baseando-se no fato de que estes indivíduos possuem um nível de 

habilidade elevado; Gabriel e Schmitz (1998) concluem em seu estudo sobre auto-seleção 

favorável de migrantes internos nos EUA, que os homens brancos jovens que se dispõem a 

mudar de localidade tendem a receber salários mais elevados do que os não-migrantes com  

                                                 
30 Isto quer dizer que 052,0)log( 1 =

ow
w , ou seja, 0

052,0
1 wew = , ou ainda, 01 053,1 ww = . 

31 In, Lucas (1997). 
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características semelhantes; já Duleep e Regets (1999) concluíram que os salários dos 

migrantes crescem mais rapidamente que o salário dos nativos, isto devido ao fato de que 

os migrantes investem mais em capital humano do que os nativos; finalmente podemos 

citar o trabalho de Santos, Menezes e Ferreira (2003), no qual os autores usam os 

microdados da PNAD de 1999 para realizarem análises de regressão, fornecendo uma seríe 

de evidências que apontam que os migrantes brasileiros são positivamente selecionados em 

relação aos não-migrantes. 

 

No caso das demais variáveis, todas apresentaram um nível de significância 

elevado, para o coeficiente de estado civil temos o valor 0,097 e sendo este coeficiente 

positivo, comprovamos empiricamente o que nos relata a literatura sobre discriminação de 

salários no mercado de trabalho, isto é, os indivíduos casados ganham cerca de 9,7% a mais 

do que os solteiros; o coeficiente para a dummy de sexo foi de 0,259, confirmando também 

empiricamente as constatações da literatura de discriminação de salários entre homens e 

mulheres no mercado de trabalho, isto é, os homens auferem um salário 25,9% maior do 

que o das mulheres; o coeficiente de idade, +0,051, indica que os indivíduos mais velhos 

são ligeiramente melhor remunerados, pois recebem um salário de cerca de 5,1% maior do 

que os indivíduos mais novos. 

 

Com respeito ao coeficiente da idade 2  verificou-se que este é de –0,0005, tendo 

um elevado nível de significância, 16,55, o que significa dizer que a equação de salários 

não apresenta uma forma linear, e sim uma forma de parábola ou semi-parábola (possuindo 

um ponto de máximo, tendo desta forma, um formato côncavo), o que vem confirmar a 

teoria sobre os salários no mercado de trabalho, poderemos visualizar de modo mais claro 

esta constatação através do gráfico a seguir: 
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Gráfico 1: Ganhos monetários (médios) para os trabalhadores por ano, 1990. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Fonte: U.S. Bureau of the Census, Relatorios da População dos EUA, 1990. 

 

Através da observação do gráfico 1, podemos apresentar empiricamente o que nos 

relata a teria sobre os salários no mercado de trabalho, ou seja, esta nos ajuda a explicar 

porque os perfis dos salários com relação a idade/ganhos -, considerando ainda os 

investimentos em educação (capital humano) -, possuem uma forma côncava: inicialmente 

os ganhos elevam-se rapidamente, então se aplainam e finalmente caem. Considera-se que 

os ganhos iniciais são baixos devido aos investimentos em treinamento, e que se elevam 

rapidamente à medida que novas qualificações são adquiridas. No entanto, à medida que os 

trabalhadores envelhecem, o ritmo dos investimentos em treinamento e a produtividade 

desses tendem a se reduzir. Assim, ao fim da vida de trabalho, as qualificações podem ter 

se depreciado como resultado da falta de continuidade de investimentos e do processo de 

envelhecimento, ao ponto que a aposentadoria é necessária para muitos trabalhadores. Ao 

passo que essa depreciação contribui para a baixa nos ganhos médios perto da idade de 

aposentadoria. 
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Pode-se, ainda apresenta, um segundo gráfico, a fim de caracterizar o formato das 

equações de salário, como também apresentar mais uma evidência sobre a seletividade dos 

migrantes, constatada através do estude de Borjas (1994). Observemos, deste modo, o 

gráfico a seguir: 

Gráfico 2: Relação entre Salários-Idade dos Imigrantes e Nativos nos EUA, 1970. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

                    Fonte: Borjas (1994). 

 

Quanto ao coeficiente da escolaridade, observamos que este foi de 0,202, 

acompanhado da estatística t, 61,89, o que significa dizer que os mais qualificados (pessoas 

com mais anos de estudo) recebem cerca de 20,2% mais do que os menos escolarizados; e 

finalmente com relação ao coeficiente de experiência verificou-se que este foi de 0,0012, o 

que significa que as pessoas com maior tempo de experiência no mercado de trabalho 

recebem um salário ligeiramente maior do que aquelas com pouca experiência (cerca de 

0,12% a mais). Na tabela da amostra de 2000, observamos que o R 2 corresponde 

aproximadamente a somente 25%, contudo como já foi percebido anteriormente, isto não 

quer dizer que os regressores não sejam bons para prever os valores da variável dependente 

na amostra de microdados que se está usando. 

 

A seguir apresentaremos, através da Tabela 5, os resultados da regressão das 

equações de salários para a amostra de 2001: 
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Tabela 5: Resultados da regressão do log dos salários com relação a algumas variáveis explicativas (2001) 

 

Variável Descrição das Variáveis Coeficientes Estatística t 

γ  Intercepto - 1,66 - 31,35 

α  ATE para a amostra 2001 - 0,05 - 2,40 

1β  Dummy de estado civil  0,06   4,07 

2β  Dummy de sexo  0,24  19,67 

3β  Idade  0,04  16,42 

4β  Idade 2  - 0,0004 - 13,24 

5β  Nível de escolaridade  0,20  55,79 

6β  Experiência no trabalho  0,001  17,66 

1δ  )( 1mestcivilwi −   0,13   2,63 

2δ  )( 2msexowi −   0,04  1,10 

3δ  )( 3midadewi −  - 0,002 - 0,29 

4δ  )( 4
2 midadewi −  - 4,88E-06 -0,03 

5δ  )( 5mescolawi −  - 0,02 - 2,05 

6δ  )(exp 6mwi −   0,0006  1,85 

2R  2R  Ajustado Log likelihood Estatística de Durbin 

Waltson 

0,204 0,203 - 28694,15 1,31 

Fonte: elaboração própria. 
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Através da tabela 5, apresentamos os resultados que foram gerados para a amostra 

de 2001, onde o número de observações N foi de 22.277 indivíduos, onde se observa que: o 

coeficiente da variável migrante ou não-migrante correspondeu a –0,059, sendo a estatística 

t significante, 2,4, isto quer dizer que para a amostra de 2001, os migrantes auferem um 

salário ligeiramente menor que o salário dos não-migrantes (neste caso o salário dos 

migrantes seria cerca de 6% a menos do o salário dos não-migrantes). Verificamos que no 

caso das demais variáveis todas apresentaram um nível de significância elevado, para o 

coeficiente de estado civil chegamos ao valor de 0,061, o que indica que as pessoas casadas 

ganham cerca de 6,1% a mais do que as pessoas solteiras; o coeficiente para a dummy de 

sexo foi de 0,247, o quer dizer que os homens ganham 24,7% a mais que as mulheres, o que 

vem a confirmar novamente a discriminação de salários entre homens e mulheres no 

mercado de trabalho; o coeficiente de idade correspondeu a 0,047, ou seja, as pessoas mais 

velhas são ligeiramente melhor remunerados, pois recebem um salário de cerca de 4,7% 

maior do que as pessoas mais novas. 

 

Com relação ao coeficiente de idade 2 observamos que este foi de –0,0004, tendo 

um elevado nível de significância, 13,24, o que vem nos confirmar a equação de salários 

não possui uma forma linear, e sim uma forma de parábola ou semi-parábola , o que 

evidencia mais uma vez a teoria sobre salários no mercado de trabalho; quanto ao 

coeficiente de escolaridade verificamos que este foi de 0,207, acompanhado da estatística t 

mais relevante dentre as variáveis apresentadas, 55,79, o que significa que os indivíduos 

com mais anos de estudo recebem aproximadamente 20,7% a mais do que recebem os 

menos escolarizados; e finalmente obtivemos um coeficiente de +0,001, o quer dizer que 

quase não há diferença de salário entre as pessoas com mais experiência no mercado de 

trabalho e aquelas com pouca experiência (ou seja, pessoas mais experientes só ganham 

0,10% a mais que as menos experientes). Notamos que para amostra de 2001, o R 2 obtido 

foi de 0,204, ou seja, 20,4%, o que vem mais uma vez evidenciar a característica da análise 

de microdados. 

Por fim apresentaremos, na Talela 6, os resultados para a amostra de 2002, os 

últimos microdados disponíveis para a realização deste trabalho:
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Tabela 6: Resultados da regressão do log dos salários com relação a algumas variáveis explicativas (2002) 

 

Variável Descrição das Variáveis Coeficientes Estatística t 

γ  Intercepto - 1,53 - 25,39 

α  ATE para a amostra 2002 - 0,01 - 0,59 

1β  Dummy de estado civil 0,02  1,63 

2β  Dummy de sexo 0,22  16,13 

3β  Idade 0,04  14,95 

4β  Idade 2  -0,0005 - 11,95 

5β  Nível de escolaridade 0,19  46,40 

6β  Experiência no trabalho 0,001  15,53 

1δ  )( 1mestcivilwi −   0,03  0,65 

2δ  )( 2msexowi −  0,11  2,30 

3δ  )( 3midadewi −  - 0,01 - 0,94 

4δ  )( 4
2 midadewi −  0,0002  1,36 

5δ  )( 5mescolawi −  - 0,03 - 2,43 

6δ  )(exp 6mwi −  - 0,0004 - 0,92 

2R  2R  Ajustado Log likelihood Estatística de Durbin 

Waltson 

0,149 0,148 - 30335,92 1,10 

Fonte: elaboração própria. 
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Os resultados gerados pela regressão da amostra de 2002 podem ser observados 

na tabela acima, para essa amostra contendo 21.805 indivíduos termos: o coeficiente para a 

variável migrante ou não-migrante correspondeu a –0,018, sendo a estatística t 

insignificante, 0,595, o que significa que não se consegue caracterizar através destes 

resultados a discriminação de salário entre os migrantes e não-migrantes no mercado de 

trabalho na cidade de Fortaleza. 

 

Verificamos que as demais variáveis explicativas são significantes, apenas com 

exceção a variável dummy de estado civil, que apresentou a estatística t de 1,63, sendo 

assim não se pode dizer concretamente que as pessoas casadas ganham salários maiores que 

os indivíduos solteiros; o coeficiente para a dummy de sexo foi de 0,225, ou seja, o salário 

dos homens é 22,5% maior do que o salário auferido pelas mulheres no mercado de 

trabalho de Fortaleza; o coeficiente de idade, 0,049, indica que as pessoas com mais idade 

são no caso de Fortaleza, ligeiramente melhor remuneradas, visto que recebem 4,9% a mais 

que os pessoas mais novas. 

 

Com respeito ao coeficiente de idade 2 observamos que este é de –0,0005, com 

nível de significância elevado, 11,95, o que reforça a teoria sobre o formato das equações 

de salários, onde estas não seriam um reta e sim apresentariam uma forma mais curvada 

(como um parábola), como todos os sinais desta variável foram negativos para os três anos 

amostrados, isto quer dizer que esta forma curva possui um ponto de máximo, ou seja, a 

equação de salários possui forma côncava; o coeficiente de escolaridade obtido foi de 

0,190, acompanhado pela estatística t mais elevada do grupo, 46,40, isto é, os indivíduos 

com mais estudo ganham um salário 19% maior do que os que possuem menos estudo; 

finalmente teremos o coeficiente para a variável experiência, que para a amostra de 2001 

foi de 0,001, pequeno mais significante como os demais já apresentados, desta forma, as 

pessoas mais velhas recebem um salário 0,10% maior que os mais novos, o que não 

caracteriza a discriminação no mercado de trabalho de Fortaleza entre pessoas mais velhas 

e mais novas. 
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Por fim, podemos comparar ou fazer um paralelo dos resultados a que chegamos – 

utilizando-se dos microdados da Pesquisa de Desemprego e Subemprego do SINE/IDT – 

CE (2000, 2001 e 2002), com o resultado apresentado por Santos, Menezes e Ferreira 

(2003) – onde estes utilizaram em seu trabalho os microdados da PNAD de 1999. Estes 

realizaram um trabalho com o objetivo de testar se os brasileiros que moram numa unidade 

federativa diferente da unidade em que nasceram – os migrantes – formam um grupo 

positivamente selecionado da população brasileira. A conclusão a que chegaram esses 

autores foi que realmente, no Brasil, os migrantes são positivamente selecionados em 

relação aos não-migrantes, com isso eles confirmam, o senso comum que diz que os 

migrantes têm “algo a mais” que os não-migrantes. Contudo, os resultados a que chegamos 

em nosso trabalho não corroboram com o resultado apresentado pelos autores supracitados, 

pois o tipo de movimento migratório analisado no presente trabalho (migração rural-urbana, 

ou êxodo rural), difere do tipo abordado por Santos, Menezes e Ferreira (migração entre 

estados da federação, migração inter-estadual). 

 

No caso específico da cidade de Fortaleza, constatou-se que não existe nenhum 

tipo de seleção, ou seja, há uma seleção neutra de migrantes nesse mercado de trabalho, 

pois não podemos afirmar, com certeza, se esta seleção seria positiva ou negativa, haja vista 

os resultados encontrados: em 2000 o coeficiente da variável dummy indicadora do estado 

de migrante ou não-migrante, α , foi positivo e significante, revelando que desta forma, os 

migrantes seriam positivamente selecionados; já em 2001, este coeficiente apresentou um 

sinal negativo e significante, indicando que os migrantes seriam negativamente 

selecionados; e para o último ano amostrado, 2002, o coeficiente foi negativo e 

insignificante, o que não nos deixa concluir se o migrante é ou não negativamente 

selecionado. 
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 Estimação através do Modelo de Seleção de Heckman 

 

Levando-se em consideração o problema de seleção amostral no caso da estimação 

das equações de salários entre os dois grupos considerados em nosso trabalho - migrantes e 

não-migrantes -, neste caso devemos utilizar um método de estimação que considere o viés 

de seleção que estamos enfrentando; vale lembrar que no presente trabalho lidamos com 

dois tipos de viés de seletividade: o primeiro diz respeito ao fato de os migrantes 

constituírem uma amostra auto-selecionada da população (isto é, os migrantes não 

constituem uma amostra aleatória da população de origem), por possuírem determinadas 

características que os tornam pessoas elegíveis para os movimentos migratórios, tais 

características foram exaustivamente exploradas no primeiro capítulo deste trabalho, que 

trata da revisão da literatura sobre migração e mercado de trabalho. Algumas dessas 

características foram citadas por diversos autores que abordam esta questão, segundo 

Santos, Meneses e Ferreira (2003), os migrantes brasileiros formam um grupo que em 

média é mais apto, motivado, empreendedor, agressivo, ambicioso do que outros grupos da 

população. 

 

O segundo problema de viés de seletividade com o qual nos deparamos diz 

respeito à questão de não podermos observar os salários e o tempo de experiência no 

trabalho das pessoas que estão desocupadas (segundo a classificação do SINE/IDT-CE, 

essas não estão auferindo qualquer tipo de rendimento mensal). Assim, nós não 

conseguimos observar as características da população como um todo, podendo somente 

observá-las em parte. 

 

Para solucionar pelo menos o segundo viés de seleção -, pois como já foi abordado 

anteriormente, o primeiro viés dificilmente poderia ser resolvido pelo fato de não podermos 

coletar informação das pessoas que não migraram (ou seja, as pessoas que permaneceram 

em seus locais de origem), a fim de compararmos os salários destes com os ganhos dos 

migrantes -, devemos adotar um procedimento de estimação que leve em consideração o 

viés de seletividade, e neste caso o procedimento há ser será o Modelo de Seleção Amostral 
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de Heckman, ou Correção Simples de Heckman em dois passos, que nos foi apresentado no 

Capítulo 3 do presente trabalho. 

 

Este procedimento consiste em estimar dois tipos de equações, a primeira é a 

equação de salários que se segue: 

 

iii Xw 1εβ +=                                                                                                      (4.9) 

Onde w é o logaritmo dos salários, e X é o vetor de características, tais como 

salário, dummy indicando o estado de migrante ou não, estado civil, sexo, experiência no 

trabalho, anos de escolaridade, etc. Contudo as pessoas as quais observamos os salários e a 

o tempo de experiência no trabalho, não constituem uma amostra aleatória da população de 

trabalhadores do Mercado de Trabalho de Fortaleza, portanto, esta seletividade pode 

resultar em coeficientes viesados. Desta forma, devemos considerar uma segunda equação, 

chamada por Heckman de Equação de Seleção, escrevemos a seguinte equação de 

participação: 

 

iii ZT 2(1 εγ +=  > 0)                                                                                         (4.10) 

Onde Z inclui variáveis que predizem se as pessoas (migrantes e não-migrantes) 

estão trabalhando ou não e )(⋅iT  é uma função indicadora da participação das pessoas no 

mercado de trabalho. Diante destas considerações, podemos escrever de forma extensiva as 

duas equações utilizadas na estimação de Heckman: 

 

ijsalário)log( = iExpEscoIdadeIdadeSexoEstcMig 187
2

654321 εββββββββ ++++++++     (4.11) 

+++++= IdadeSexoEstcMigTij 54321(1 γγγγγ iEsco 26 εγ +  > 0)                                                (4.12) 

 

Onde, o subscrito i = 1 ou 0 (migrante = 1, e não-migrante = 0), j = 2000, 2001, 

2002, que são os anos amostrados; o vetor característico X é composto pelas seguintes 

variáveis: Mig = dummy indicadora do estado de migração ou não; Est = dummy 

indicadora do estado civil; Sexo; Idade; Idade ao quadrado; Esco = nível de escolaridade e 

Exp = tempo de experiência no trabalho. E o vetor de variáveis de controle Z, será 
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composto pelas seguintes variáveis: Mig = dummy indicadora do estado de migração ou 

não; Est = dummy indicadora do estado civil; Sexo; Idade e Esco = nível de escolaridade. 

Sendo, )1,0(~),,0(~ 21 NN ii εσε  e ρεε =),( 21corr 32. 

 

4.5.1. Resultados da Estimação de Heckman: 

 

Utilizando o procedimento de Heckman em dois passos estimamos as equações de 

salário para a amostra de 2000 e obtemos os seguintes resultados apresentados na tabela 

abaixo: 

 

Tabela 7 : Estimação do Modelo de Seleção de Heckman em Dois Passos (2000) 
 

Variáveis Descrição das Variáveis Coeficientes Estatística t 
1β  Constante - 1,935 - 8,81 

2β  Dummy de migração - 0,053 - 0,50 

3β  Dummy de estado civil 0,119 3,80 

4β  Dummy de sexo 0,272 25,50 

5β  Idade 0,057 13,66 

6β  Idade 2  - 0,0006 - 15,89 

7β  Nível de Escolaridade 0,205 34,15 

8β  Experiência no trabalho 0,001 18,80 
Teste de Wald H0: β’s = 0 

H1: β’s ≠ 0 
Wald chi2(12) = 6366,13 
Prob > chi2 = 0,0000 

Rejeitamos H0 e  
Aceitamos H1 

Fonte: elaboração própria. 

 

Podemos observar na Tabela 7, os resultados gerados através da regressão do 

modelo de seleção amostral de Heckman, para amostra de 2000, temos os seguintes 

resultados: o coeficiente 2β  da variável indicadora do estado de migrante ou não-migrante, 

correspondeu a – 0,053, contudo sua estatística t foi insignificante (- 0,50), assim não 

podemos concluir que os migrantes recebem salários menores que os não-migrantes. 

                                                 
32 Para maiores detalhes ver Stata Base Reference Manual, vol.2, 2003. 
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As demais variáveis explicativas apresentaram estatísticas t significantes, sendo o 

coeficiente 3β  da variável dummy de estado civil igual a + 0,119, o que significa dizer que 

as pessoas casadas ganham em média 11,9% a mais que as pessoas solteiras; o coeficiente 

para dummy de sexo foi de + 0,272, o que vem a confirmar empiricamente as constatações 

da literatura sobre discriminação de salários entre homens e mulheres, isto é, os homens no 

mercado de trabalho de Fortaleza auferem um salário que em média é 27,2% maior que o 

salário das mulheres; já o coeficiente da idade foi de + 0,057, indicando que os indivíduos 

mais velhos recebem um salário 5,7% maior que os indivíduos mais jovens. 

 

Com respeito ao coeficiente da idade 2  verificamos que este foi de – 0,0006, 

acompanhado de uma estatística t significante (- 15,89), o que nos leva a concluir mais 

uma vez que a equação de salários não apresenta uma forma funcional linear, e sim um 

formato de parábola ou semi-parábola – neste caso específico, temos um ponto de máximo, 

ou seja, a equação de salários apresenta uma forma côncava -, o que vem mais uma vez 

confirmar a teoria sobre a evolução dos salários ao longo do tempo no mercado de 

trabalho; quanto ao  coeficiente do nível de escolaridade  observamos  que este foi igual a 

+ 0,205, o que nos leva a intuir que as pessoas mais qualificadas, ou seja, aquelas que 

investiram mais em capital humano (capacitação) recebem um salário que média é 20,5% 

maior que o salário daqueles indivíduos menos qualificados (ou com menos anos de 

estudo); e finalmente, com relação ao coeficiente da variável experiência de trabalho 

verificou-se que este foi igual a + 0,001, indicando que as pessoas com mais experiência 

no mercado de trabalho auferem um salário ligeiramente maior que as pessoas com menos 

experiência, cerca de 0,1% a mais. 

 

A seguir apresentaremos, através da Tabela 8, os resultados da regressão das 

equações de salários para a amostra de 2001: 
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Tabela 8 : Estimação do Modelo de Seleção de Heckman em Dois Passos (2001) 
Variáveis Descrição das Variáveis Coeficientes Estatística t 

1β  Constante - 2,8 - 13,08 

2β  Dummy de migração - 0,382 - 5,85 

3β  Dummy de estado civil 0,286 7,46 

4β  Dummy de sexo 0,37 14,58 

5β  Idade 0,05 16,79 

6β  Idade 2  - 0,0004 - 13,2 

7β  Nível de Escolaridade 0,287 19,62 

8β  Experiência no trabalho 0,001 16,93 
Teste de Wald H0: β’s = 0 

H1: β’s ≠ 0 
Wald chi2(12) = 5063,79 
Prob > chi2 = 0,0000 

Rejeitamos H0 e  
Aceitamos H1 

Fonte: elaboração própria. 
 

Através da Tabela 8, apresentaremos os resultados que foram gerados para a 

amostra de 2001, onde se observa que: o coeficiente para a variável dummy indicadora do 

estado de migrante ou não-migrante correspondeu a – 0,382, sendo a estatística t 

significante (- 5,85), isto quer dizer que para a amostra de 2001, os migrantes foram 

negativamente selecionados no mercado de trabalho, pois então recebem em média um 

salário 46,5% a menos do que recebem os não-migrantes, caracteriza-se desta forma, uma 

discriminação quanto aos migrantes no mercado de trabalho de Fortaleza. Verificamos que 

todas as demais variáveis apresentaram estatística t também significante, sendo o 

coeficiente da dummy de estado civil igual a + 0,286, indicando que as pessoas casadas 

ganham em média 28,6% a mais que as pessoas solteiras; o coeficiente da dummy de sexo 

foi de + 0,37, o que confirma novamente discriminação de salários entre homens e 

mulheres no mercado de trabalho, ou seja, os homens auferem um salário que em média é 

37% maior que o salário das mulheres. 

 

Com relação ao coeficiente da idade este correspondeu a + 0,05, tendo um 

estatística t significante (16,79), o que significa que os indivíduos mais velhos recebem um 

salário 5,1% maior que os indivíduos mais jovens; já coeficiente da idade 2  foi de – 0,0004, 

acompanhado por uma estatística t de – 13,2 (significante), indicando que a equação de 

salários apresenta uma forma funcional de parábola ou semi-parábola côncava; quanto ao 

coeficiente do nível de escolaridade observamos este foi igual a 0,287, o que nos leva a 



 85

concluir que as pessoas mais qualificadas (com mais anis de estudo) recebem um salário 

que é 28,7% maior que o dos indivíduos menos qualificados; e finalmente, com relação ao 

coeficiente da variável experiência no trabalho verificou-se que este foi de + 0,001, 

significando que os mais experientes ganham, como no caso também da amostra de 2000, 

0,1% a mais que os menos experientes, contudo este resultado não expressa uma diferença 

significativa de salários. 

 

Por fim apresentaremos, na Tabela 9, os resultados para a amostra de 2002, os 

últimos microdados disponíveis para a realização deste trabalho: 

 

Tabela 9: Estimação do Modelo de Seleção de Heckman em Dois Passos (2002) 
Variáveis Descrição das Variáveis Coeficientes Estatística t 

1β  Constante - 1,56 - 4,66 

2β  Dummy de migração - 0,014 - 0,11 

3β  Dummy de estado civil 0,336 0,87 

4β  Dummy de sexo 0,236 13,69 

5β  Idade 0,049 7,58 

6β  Idade 2  - 0,0004 - 9,49 

7β  Nível de Escolaridade 0,1887 27,05 

8β  Experiência no trabalho 0,001 15,39 
Teste de Wald H0: β’s = 0 

H1: β’s ≠ 0  
Wald chi2(12) = 4342,34 
Prob > chi2 = 0,0000 

Rejeitamos H0 e  
Aceitamos H1 

Fonte: elaboração própria. 
 

Os resultados gerados pela regressão da amostra de 2002 podem ser observados 

na Tabela 9: o coeficiente da dummy de migrante ou não-migrante foi igual a – 0,014, 

indicando a princípio que os migrantes seriam um grupo negativamente selecionado no 

mercado de trabalho de Fortaleza, contudo não podemos concluir tal fato, visto que a 

estatística t desse coeficiente não foi significante (- 0,11). Verificamos que as demais 

variáveis explicativas possuem estatísticas t significativas, com exceção apenas para a 

dummy de estado civil, que apresentou estatística t de 0,87, sendo assim, não podemos 

afirmar concretamente que as pessoas casadas ganham salários maiores que as solteiras, já 

que o  valor  do  coeficiente foi de + 0,336; o coeficiente da  dummy  de sexo  foi  igual  a 

+ 0,236, indicando que homens recebem um salário maior que o das mulheres (cerca de 
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23,6% a mais); já o coeficiente da idade, + 0,049, indica que os indivíduos mais velhos são 

ligeiramente melhor remunerados, visto que estes recebem 4,9% mais que os indivíduos 

mais jovens. 

 

Com respeito ao coeficiente da idade 2  observamos que este é igual a – 0,0004, 

acompanhado de um estatística t significante (- 9,49), o que reforça a teoria sobre o 

formato das equações de salários, assim estas possuem um formato de parábola ou semi-

parábola côncava; quanto ao coeficiente do nível de escolaridade este foi de + 0,188, o que 

significa dizer que os mais qualificados são também os indivíduos melhor remunerados no 

mercado de trabalho de Fortaleza, isto é, as pessoas com mais anos de estudo ganham um 

salário 18,8% maior que as pessoas com menos estudo; e finalmente, teremos os 

coeficiente para a variável de  experiência no  trabalho, que para a amostra de 2002 foi de 

+ 0,0001 (assim como no caso dos demais anos), significando que os indivíduos mais 

experientes ganham 0,1% a mais que os menos experientes, o que não expressão grandes 

diferenças. 

 

Assim como ocorreu no procedimento de estimação ATE, os resultados 

encontrados através da estimação do modelo de seletividade amostral de Heckman não nos 

deixam tirar uma conclusão definitiva sobre que tipo de seleção ocorre no mercado de 

trabalho da cidade de Fortaleza, haja vista que para a amostra de 2000, o coeficiente da 

dummy de migração foi – 0,053, o que nos levaria a crer que inicialmente que os migrantes 

seriam um grupo negativamente selecionado da população de trabalhadores, contudo não 

podemos afirmar isto, pois a estatística t desse coeficiente foi  insignificante  (- 0,5); para a 

amostra de 2001, o coeficiente encontrado foi – 0,382, desta vez acompanhado por uma 

estatística t significante (- 5,85), o que significa dizer que para a amostra de 2001 os 

migrantes foram negativamente selecionados (isto é, receberam salários menores que os 

não-migrantes – pessoas nascidas em Fortaleza); já no caso da amostra de 2002, o valor do 

coeficiente da dummy migrante ou não foi – 0,014, o que indicaria uma seleção  negativa, 

contudo a estatística t desse coeficiente foi insignificante (- 0,11). 
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A conclusão a que podemos chegar é que haveria uma tendência (já que somente a 

amostra de 2001 apresentou resultados significantes, e os demais anos apresentaram o 

coeficiente de migração negativo, mas insignificante), de que no caso do mercado de 

trabalho de Fortaleza, existiria seleção negativa dos migrantes. 

 
Considerando-se que os movimentos migratórios e, mais especificamente, o êxodo 

rural são problemas de aspecto estruturais e/ou conjunturais, que requerem um certo 

período de tempo para gerar causas e conseqüências, reunimos os três anos amostrados 

(2000, 2001 e 2002) estimando-os em conjunto a fim de verificar e confirmar a conclusão a 

que chegamos. Assim, podemos observar através da Tabela 10 os resultados para a 

estimação conjunta, utilizando-se o modelo de Heckman de dois passos: 

 

Tabela 10: Estimação do Modelo de Seleção de Heckman em Dois Passos (estimação conjunta) 
Variáveis Descrição das Variáveis Coeficientes Estatística t 

1β  Constante - 2,59 - 17,63 

2β  Dummy de migração - 0,33 - 6,20 

3β  Dummy de estado civil 0,24 9,40 

4β  Dummy de sexo 0,33 22,72 

5β  Idade 0,056 30,29 

6β  Idade 2  - 0,0005 25,03 

7β  Nível de Escolaridade 0,25 - 21,68 

8β  Experiência no trabalho 0,0013 24,40 
Teste de Wald H0: β’s = 0 

H1: β’s ≠ 0 
Wald chi2(12) = 9143,44 
Prob > chi2 = 0,0000 

Rejeitamos H0 e  
Aceitamos H1 

Fonte: elaboração própria. 
 

Como visto anteriormente, verificou-se que os migrantes são negativamente 

selecionados no mercado de trabalho de Fortaleza, pois o coeficiente da dummy de 

migrante ou não-migrante foi igual a – 0,33, tendo estatística t significante, indicando que 

os migrantes rurais ganham aproximadamente 39% a menos que os não-migrantes. Os 

outros coeficientes também seguem a mesma tendência encontrada na estimação separada 

de 2000, 2001 e 2002. O coeficiente de estado civil foi 0,24, indicando que as pessoas 

casadas ganham 24% a mais que as solteiras, quanto ao coeficiente da idade, este foi de 

0,056, o que significa que os indivíduos mais velhos auferem um salário 5,6% maior que os 
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mais novos. Já o coeficiente de idade 2  foi igual a – 0,0005, o que mais uma vez confirma a 

forma funcional da equação de salários (formato de semi-parábola ou parábola); o 

coeficiente de escolaridade foi 0,25, o que significa que os mais escolarizados ganham 

cerca de 25% a mais que os indivíduos com menos anos de estudo. E finalmente, o 

coeficiente de experiência de trabalho foi igual a 0,0013, indicando que as pessoas com 

mais experiência no trabalho ganham 1,3% a mais que as menos experientes. 



 89

CONCLUSÃO 

 

O tema que trata sobre seletividade nos movimentos migratórios ainda é bastante 

incipiente na literatura brasileira, talvez esta seja para nós a principal motivação que 

resultou no presente trabalho. Podemos dizer que uma segunda motivação também 

importante seria a comprovação empírica das teorias que pregam que os migrantes seriam 

um grupo da população favoravelmente auto-selecionado, sendo que neste caso, estamos 

investigando a aplicação desta teoria para os migrantes oriundos do interior do Estado do 

Ceará em direção a capital Fortaleza. 

 

O que pudemos constatar através dos resultados, primeiramente utilizando o 

procedimento de estimação do ATE, é que para o caso dos migrantes cearenses não 

existiria um tipo definido de seletividade no processo migratório, ou seja, que haveria uma 

neutralidade da seleção quanto aos migrantes vindos do interior do Ceará. Contudo, este 

procedimento de estimação não conseguia levar em consideração o caráter do viés de 

seleção já explorado neste trabalho, fato este que não nos permitiu retirar uma conclusão 

definitiva e contundente quanto ao verdadeiro caráter de seletividade da migração advinda 

das áreas rurais do Ceará para Fortaleza. 

 

Desta forma, procurando minimizar o viés de seleção amostral dos parâmetros de 

nosso modelo, adotamos o procedimento de estimação de Heckman em dois passos, que 

considera nestes casos o problema de viés de seletividade. Como pudemos observar no 

Capítulo 4, a conclusão mais expressiva e significativa a qual chegamos foi a de que os 

migrantes oriundos do interior do Ceará constituem um grupo da população negativamente 

selecionado, ou seja, são pessoas que possuem rendimentos inferiores aos das pessoas que 

nasceram em Fortaleza (consideradas como não-migrantes). Esta constatação pode se dever 

a duas características que marcam os migrantes, citadas no primeiro capítulo por Lee 

(1966): 1) os migrantes que respondem a fatores positivos (isto é, percebem as 

oportunidades existentes e ponderam sobre as vantagens e as desvantagens nos locais de 

origem e de destinos) tendem a constituir uma seleção positiva -, pois segundo Lee estes 

não teriam a necessidade premente de migrar; 2) os migrantes que respondem a fatores 
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negativos tendem a constituir uma seleção negativa, ou pode até mesmo não haver seleção. 

Neste caso, é mais provável que sejam pessoas sem instrução ou as instáveis as que se 

vejam forçadas a migrar. 

 

Deste modo, é mais provável que os migrantes do interior do Ceará sejam marcadas 

pela segunda característica há pouco citada, correspondendo a uma parte da população 

selecionada de modo negativo. Assim, a migração campo-cidade (também conhecida como 

êxodo rural) e, mais especificamente, o movimento migratório oriundo do interior do Ceará 

em direção a Fortaleza, seria um movimento marcado pelas fulgas dos constantes períodos 

de seca e da miséria, e em busca de trabalho e da sobrevivência. 

 

Além disso, como pudemos comprovar pela estatística descritiva dos dados para os 

três anos amostrados (2000, 2001 e 2002), estas pessoas possuem níveis de escolaridade 

inferiores comparados aos níveis dos não-migrantes, o que proporcionará aos migrantes um 

menor nível de renda no mercado de trabalho de Fortaleza. Por outro lado, os movimentos 

migratórios intra-estaduais (movimentos entre as unidades federativas brasileiras, estudado 

por Santos, Menezes e Ferreira, 2003), inter e intra-regionais e os internacionais são 

marcados pela busca de melhores condições de trabalho com o objetivo de obter melhores 

remunerações e conseqüentemente, melhorar o padrão de vida do indivíduo ou da família 

que migrou. 

 

Uma outra característica já mencionada da migração é fato de que o grau de seleção 

positiva aumenta com a distância dos deslocamentos (isto é, como as dificuldades e 

obstáculos são relativamente maiores, eles servem para selecionar ainda mais os tipos de 

pessoas que efetivamente migraram, deixando para trás os débeis e incapazes). Mas, o que 

podemos observar é que o processo de migração rural-urbano não se caracteriza por 

grandes distâncias, e conseqüentemente, este tipo de migração não tem grandes 

dificuldades ou obstáculos (ou seja, não exige grandes investimentos ou custos para ser 

realizado), isto se deve a menor distância no deslocamento, pela maior facilidade de 

contatos e informações no local de destino e/ou a preexistência de amigos e familiares. Por 

outro lado, os demais movimentos migratórios (que apresentam maiores distâncias) não 
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possuem as mesmas “facilidades” que as do êxodo rural, e assim, requerem investimentos 

mais volumosos no ato da migração, resultando em deslocamentos com custos elevados. 

Desta forma, podemos inferir que as pessoas que realizam movimentos migratórios de 

maior distância possuem um capital ou investimento inicial para fazê-lo, já para os 

indivíduos oriundos do interior do Ceará esta possibilidade não é muito realista. 

 

Poderíamos ainda nos questionar sobre o fato apresentado por Chiswick (1978)33 de 

que com o passar do tempo de residência dos migrantes no local de destino, estes 

alcançariam os rendimentos dos não-migrantes e posteriormente estes rendimentos 

tenderiam a ser maiores. Contudo, cabe aqui a posição de Cole e Sanders (1985)34 de que a 

migração rural seria um processo dual: os migrantes dotados de capital humano 

procurariam trabalho no setor urbano moderno, esperando receber melhores salários; 

enquanto os migrantes menos dotados de capital humano – como é o caso dos migrantes 

cearenses rurais -, procurariam trabalho no setor de subsistência (como construção civil no 

caso dos homens e serviços domésticos no caso das mulheres35). 

 

Considerando que os migrantes do interior do Ceará são pouco dotados de capital 

humano (com níveis de escolaridade baixos), estes procuram se engajar no setor de 

subsistência. Assim, os baixos rendimentos auferidos nesse setor representam para eles uma 

forte barreira impeditiva à elevação de seu nível de instrução, já que estes dedicam a maior 

parte de seu esforço e de seu tempo ao exercício da sobrevivência, sendo assim, parece 

pouco admissível que uma expressiva ascensão econômica por parte dos migrantes rurais 

possa se processar via aquisição de educação na própria cidade de Fortaleza. 

 

Todas estas constatações nos levam a especular que o intenso fluxo e a permanência 

de migrantes rurais cearenses na cidade de Fortaleza devem estar consubstanciando a 

precariedade das condições de vida nessa cidade, através do aumento de moradias precárias 

(causando o processo de favelização), pelo aumento da demanda por serviços públicos 

                                                 
33 In, Borjas (1994). 
34 In, Lima (1995). 
35 In, Moura, Holder e Sampaio (1977). 
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básicos – saúde, educação, saneamento básico e etc -, pressionando assim os já escassos 

recursos públicos disponíveis para atender a população nascida em Fortaleza. 

 

Há que se adotar uma estratégia ou uma política publica geral quanto à “migração-

emprego”. Discordamos, no entanto, da idéia de que a migração seja indesejável por si 

mesma, o que cabe salientar é o fato de que alguns dos problemas mais importantes que 

estão a afligir os grandes centros urbanos, especialmente o de Fortaleza, são os problemas 

externos aos mesmos. Importa, pois, refletir sobre a necessidade de atuar nos centros 

menores – inclusive e principalmente em termos de geração de infra-estrutura social e 

econômica. 

 

Como nós não tivemos acesso às informações sobre as características dos indivíduos 

residentes nas cidades do interior do Estado do Ceará, sugerimos que para trabalhos futuros 

estes dados possam ser coletados, a fim de que a comparação entre migrantes (pessoas 

vindas do interior do Ceará, atualmente morando em Fortaleza) e não-migrantes (os que 

permaneceram em suas cidades de origem) possam refletir melhor a realidade dos 

diferenciais de salários destas duas populações. 
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ANEXO 

 

 

 

 

 

 

O Questionário Atual 

 

Atualmente, o SINE esta utilizando em sua Pesquisa de Desemprego e 

Subemprego, afim de coletar os dados sobre o mercado de trabalho, o terceiro questionário 

já mencionado na seção anterior. Vale lembrar que esse começou a ser aplicado a partir de 

setembro de 1999 e continua sendo utilizado ate o presente momento. 

 

Com o objetivo de conhecermos melhor as questões abordadas junto aos 

entrevistados, reproduziremos, em parte, este último e atual questionário aplicado pelo 

SINE – CE na cidade de Fortaleza. 
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Questão Legenda Comentários 

   
1. Qual o seu nome? ---- ---- 
   
2. Qual o seu parentesco? 1. Chefe de Família;  

2. Cônjuge;  
3. Filho; 
4. Outros parentes; 
5. Empregado(a) doméstico;  
6. Pensionista;  
7. Agregado 

---- 

   
3. Sexo? 1. Masculino;  

2. Feminino;  
---- 

   
4. Qual a sua idade? ---- ---- 
   
5. Está estudando atualmente? 1. Sim, regularmente;  

2. Sim, preparando-se para o vestibular, curso supletivo;  
3. Não, pois é um menor que precisa trabalhar;  
4. Não, porque os pais não têm condições de pagar a 
mensalidade;  
5. Não, porque não têm idade para estudar;  
6. Não, porque já terminou o curso;  
7. Não, por causa de problemas domésticos e/ou familiares;  
8. Não, pois não tem interesse;  
9. Outros, quais? 

---- 

   
6. Qual o seu grau de instrução? 1. Não sabe ler, nem escrever;  

2. Alfabetizado;  
3. 1o.Grau incompleto;  
4. 1o.Grau completo;  
5. 2o.Grau incompleto;  
6. 2o.Grau completo;  
7.Superior incompleto;  
8. Superior completo;  
9. Superior completo Pós-Graduação  

 

   
7. Sempre residiu nesta cidade? 1. Sim;  

2. Não, veio da zona rural do Estado;  
3. Não, veio da zona urbana dos MMP’s;  
4. Não, veio da zona urbana de outros municípios do Estado;  
5. Não, veio da região metropolitana de Fortaleza;  
6. Não, veio de outro Estado ou de outro País 

Se sim, vá para a questão 9. 

   
8. Qual o seu tempo de residência 
nesta cidade? 

 Se a questão 4 < 10 anos, Pare 
a Entrevista 

   
9. O Sr(a). tinha um trabalho nos 
últimos 07 dias? 

1. Sim, e trabalhou efetivamente;  
2. Sim, mas estava parado temporariamente;  
3. Não 

 

   
   
10. O Sr(a). procurou trabalho nos 
últimos 30 dias? 

1. Sim, procurou o SINE,  
2. Sim, consultou outras agencias de emprego e/ou sindicato;  
3. Sim, consultou empresas ou nelas se cadastrou;  
4. Sim, consultou parentes e amigos;  
5. Sim, fez concurso;  
6. Sim, consultou políticos;  
7. Sim, tentou abrir um negocio próprio;  
8. Sim, outros. Quais?;  
9. Não 

Se a questão 9 = 1, 2, vá para 
a questão 11; Se a questão 9= 
3, vá para questão 13; Se a 
questão 10 = 9, vá para a 
questão 12 
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Questão Legenda Comentários 

   
11. Por que o sr(a). procurou, 
trabalho, se já tem um trabalho? 

1. Quer um trabalho com carteira assinada; 
2. Quer um trabalho mais adequado à sua qualificação; 
3. Quer um trabalho que lhe dê mais satisfação; 
4. Quer um trabalho adicional ou uma ocupação secundária; 
5. Porque está ganhando pouco, mesmo trabalhando 
regularmente;  
6. Por causa de conflitos com a empresa; 
7. Porque seu trabalho é temporário ou em tempo parcial;  
8. Conseguiu um trabalho nos últimos 30 dias; 9. Está de 
aviso prévio;  
10. A atividade que realiza não tem ocupação fixa;  
11. Trabalho sem dia certo, feito sob a forma de “bico”;  
12. Trabalho de ajuda a negócios de parentes ou não 
remunerado 

Se a questão 11=1, 2, 3, 4, 5, 
6, 7, vá para a questão 16; Se a 
questão 11= 8, 9, 10, 11, 12, 
vá para a questão 13 

   
12. O Sr(a). procurou trabalho nos 
últimos 12 meses? 

1. Sim, de forma efetiva e regular;  
2. Sim, ocasionalmente;  
3. Não 

Se a questão 12= 1, vá para a 
questão 13; Se questão 9= 1, 
2, vá para a questão 16; Se a 
questão 9= 3, vá para questão 
44 

   
13. Quando o Sr (a). procurou 
trabalho pela primeira vez? 

1. Nos últimos 07 dias;  
2. De 08 a 30 dias atrás;  
3. Mais de 01 até 03 meses;  
4. Mais de 03 a 06 meses;  
5. Mais de 06 a 12 meses;  
6. Mis de 12 meses 

Se a questão 11= 8, vá para 
questão 15; Se questão 11= 9, 
10, 11, 12, vá para questão 34; 
Se a questão 12= 1, vá para a 
questão 14; Se a questão 9= 3 
e questão 10= 1, 2,...,8, vá 
para a questão 34 

   
14. Por que Sr (a). não procurou 
trabalho nos últimos 30 dias? 

1. Recebe ou vai receber o seguro desemprego;  
2. Estava doente, enfermo etc;  
3. Não tinha dinheiro para procurar trabalho;  
4. Por falta de documentos;  
5. Não pode e/ou não quer trabalhar;  
6. Por dificuldade de encontrar trabalho;  
7. Porque constatou que não existe trabalho; 
8. Tem uma proposta concreta de trabalho;  
9. Está aguardando resposta ou ser chamado;  
10. Outros, quais? 

Sendo a questão 14= 1, ..,4,e 
se a questão 9= 1, 2, vá para 
questão 15; Sendo a questão 
14= 5, vá para questão 44; 
Sendo a questão 14= 6,...,9, e 
se a questão 9= 1, 2, vá para 
questão 15, se a questão 9= 3, 
vá para a questão 34; Sendo a 
questão 14= 10, e se a questão 
9= 1, 2, vá para questão 15, se 
questão 9= 3, vá para a 
questão 44  

   
15. Que tipo de trabalho o Sr (a). fez 
nos últimos 7 dias? 

1. Trabalho sem ocupação fixa;  
2. Trabalho sem dia certo, feito sob a forma de bico;  
3. Trabalho de ajuda a negócios de parentes ou não 
remunerado;  
4. Trabalho assalariado, por conta-própria, como profissional 
liberal ou empregador 

Se a questão 15= 1, 2, 3, vá 
para questão 34; Se a questão 
15= 4, vá para questão 16 

   
16. O Sr (a). está trabalhando 
regularmente pela primeira vez? 

1. Sim;  
2. Não 

Se a questão 16= 1, vá para 
questão 

   
17. Quanto tempo transcorreu entre o 
seu trabalho anterior  e o atual? 

  

   
18. Qual era a atividade principal da 
empresa ou negocio onde o sr(a). 
trabalhava anteriormente? 

  

   
19. O sr(a). tinha carteira assinada no 
seu trabalho anterior? 

1. Sim 
2.Não, porque era funcionário público estatutário 
3. Não, porque era autônomo 
4. Não, porque era trabalhador familiar 
5. Não, porque era profissional liberal 
6. Não, porque era empregador 
7. Não, o empregador se recusou a assinar a carteira 
8. Não, o empregador optou por trabalhar sem carteira 
assinada 
9. Não, por outros motivos. Quais? 
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Questão Legenda Comentários 

   
20. Qual a atividade principal da 
empresa ou negocio onde trabalha? 

  

   
21. Qual a sua ocupação ou função 
no seu trabalho principal? 

  

   
22. Em que município o sr(a). 
trabalha? 

1. No mesmo município onde reside? 
2. Em outro município do Estado. Qual? 
3. Em município de outro Estado? 

 

   
23. Onde o sr(a). normalmente 
realiza o seu trabalho? 

1. Na empresa que o contratou 
2. Em empresa(s) diferente(s) da que o contratou 
3. Em local determinado pelo próprio trabalhador 
4. Na empresa ou negocio de sua propriedade 
5. Em domicílios para os quais presta serviços, através de 
uma empresa 
6. Em domicílios que demandam seus serviços diretamente 
7. Outros. Quais? 

 

   
24. No seu trabalho principal o sr(a). 
é: 

1. Empregado público 
2. Empregado doméstico 
3. Empregado particular terceirizado 
4. Empregado particular não terceirizado 
5. Profissional liberal 
6.Trabalhador familiar 
7. Empregador 
8. Trabalhador autônomo 

Se a questão 24= 1, ..., 4, vá 
para questão 25; Se a questão 
24= 5, 6, 7, vá para questão 
27; Se a questão 24= 8, vá 
para questão 26. 

   
25. Qual o tipo de contrato de 
trabalho que o sr(a). tem com seu 
empregador? 

1. Empregado com contrato de trabalho temporário 
2. Empregado com contrato de trabalho em tempo parcial 
3. Empregado com contrato de trabalho temporário e em 
tempo parcial 
4. Empregado com contrato de trabalho em tempo integral 
5. Bolsista ou estagiário 
6. Outros. Quais? 

Se a questão 25= 1, 2, ..., 6, vá 
para questão 27 

   
26. Como o sr(a). realiza seu trabalho 
atual? 

1. Em sue próprio local de trabalho, produzindo para uma ou 
mais empresas 
2. Vendendo mercadorias de uma empresa e recebendo uma 
remuneração 
3. Revendendo as mercadorias por ele compradas 
4. Vendendo as mercadorias por ele mesmo produzidas 
5. Vendendo as mercadorias por ele adquiridas (material de 
refugo) 
6. Prestando serviços diversos 
7. Desenvolvendo atividades ligadas á industria de 
construção 
8. Desenvolvendo atividades ligadas á pesca e/ou 
agropecuária 

 

   
27. Qual o numero de empregados da 
empresa ou negocio onde trabalha? 

1. Nenhum, trabalha sozinho 
2. Nenhum, trabalha com sócio (s) 
3. Nenhum, conta com a ajuda de familiares 
4. Nenhum, conta com a ajuda eventual de auxiliar(s) 
5. De 1 a 2 empregados 
6. De 3 a 9 empregados 
7. De 10 a 19 empregados 
8. De 20 a 49 empregados 
9. De 50 a 99 empregados 
10. De 100 a 249 empregados 
11. De 250 a 499 empregados 
12. De 500 a 999 empregados 
13. Mais de 999 empregados 

Se a questão 24= 5, 6, 7 ou 8, 
vá para questão 29 

   
28. O sr(a). tem carteira assinada no 
trabalho? 

1. Sim 
2. Não, porque é funcionário público 
3. Não, por outros motivos 

 

   
29. Quantas horas o sr(a). trabalhou 
na semana passada? 
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Questão Legenda Comentários 
   
30. Quanto o sr(a). ganhou no mês 
anterior? 

  

   
31. Há quanto tempo o sr(a). está 
nesse trabalho ou negócio? 

  

   
32. O sr(a). contribui para o INSS ou 
outras instituições previdenciárias? 

1. Sim, previdência pública 
2. Sim, previdência privada 
3. Previdência pública e privada 
4. Não 

 

   
33. Além da remuneração, que outros 
benefícios e vantagens o sr(a). 
recebe? 

1. Nenhum 
2. Vale transporte ou sistema de condução 
3. Vale refeição, cesta de alimento ou o equivalente em 
dinheiro 
4. Vale transporte e vale refeição ou cesta de alimento 
5. Vale transporte e assistência médico-odontológica 
6.Vale refeição e assistência médico-odontológica 
7. Outros. Quais?  

Encerre a entrevista 

   
34. O sr(a). está procurando o seu 
primeiro trabalho? 

1. Sim 
2. Não 

Se a questão 34= 1, vá para a 
questão 41 

   
35. Há quanto tempo o sr(a). deixou 
de trabalhar regularmente? 
 

  

   
36. No seu trabalho anterior, o sr(a). 
trabalhava como: 

1. Empregado público 
2. Empregado doméstico 
3. Empregado particular terceirizado 
4. Empregado particular não terceirizado 
5. Profissional liberal 
6. Trabalhador familiar 
7. Empregador 
8. Trabalhador autônomo 

 

   
37. Qual a atividade principal da 
empresa ou negocio onde o sr(a). 
trabalhava? 

  

   
38. Qual era sua ocupação ou função 
no seu trabalho anterior? 

  

   
39. Qual o número de empregados da 
empresa ou negócio onde trabalhava? 

1. Nenhum, trabalha sozinho 
2. Nenhum, trabalha com sócio (s) 
3. Nenhum, conta com a ajuda de familiares 
4. Nenhum, conta com a ajuda eventual de auxiliar(s) 
5. De 1 a 2 empregados 
6. De 3 a 9 empregados 
7. De 10 a 19 empregados 
8. De 20 a 49 empregados 
9. De 50 a 99 empregados 
10. De 100 a 249 empregados 
11. De 250 a 499 empregados 
12. De 500 a 999 empregados 
13. Mais de 999 empregados 
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Questão Legenda Comentários 

   
40. Por que o sr(A). perdeu ou saiu 
do seu trabalho anterior? 

1. Redução na produção, na atividade comercial ou nos 
serviços 
2. Porque espera conseguir um outro trabalho com melhor 
remuneração e/ou melhores condições 
3. Enceramento do período de experiência ou do trabalho 
4. Por causa de conflitos pessoais e/ou funcionais com a 
empresa 
5. Por participar do movimento sindical 
6. Por motivo de ordem familiar 
7. A empresa faliu 
8. Não estava mais atendendo às atuais exigências da 
empresa 
9. Por causa de acidente de trabalho e/ou doenças 
ocupacionais 
10. Foi demitido após retornar de férias, licença, etc 
11. Devido à uma redução geral no quadro de pessoas 
12. Outros. Quais? 

 

   
41. Há quanto tempo o sr(a). está 
procurando trabalho? 

  

   
42. O sr(a). está disponível para 
trabalhar atualmente? 

1. Sim 
2. Não, a por motivo de doença 
3. Não, a documentação está incompleta 
4. Não, quer mais alguns dias sem trabalhar 
5. Não, pois aguarda receber a(s) últimas parcela(s) do 
seguro-desemprego 
6. Não, outros. Quais? 

 

   
43. Por que o sr(a). ainda continua 
sem trabalho? 

1. Procura seu primeiro trabalho e não tem experiência de 
trabalhos anteriores 
2. Sua qualificação/experiência não atende aos requisitos 
desejados 
3. Encontra-se desestimulado para procurar trabalho 
4. Não consegue financiamento para abrir um negócio 
próprio 
5. Porque não encontra trabalho com carteira assinada 
6. Devido a preconceitos diversos 
7. Devido à idade 
8. Devido aos baixos salários pagos e/ou ao tipo de trabalho 
encontrado 
9. Está aguardando resposta ou ser chamado para trabalhar 
10. Começou a procurar trabalho há poucos dias 
11. Está sem trabalho há muito tempo 
12. Outros. Quais? 

 

   
44. Quanto o sr(a). ganhou no mês 
anterior? 
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	INTRODUÇÃO
	Os movimentos migratórios vêm sendo tema de ampla discussão em muitas pesquisas e trabalhos, no meio acadêmico. Este interesse se deve, sobretudo, as conseqüências que os fluxos migratórios acarretam tanto para as cidades receptoras quanto para as cidades que “expulsam” sua população (potencialmente, grande parte de sua força de trabalho). Essas conseqüências são das mais diversas, tais como, sociais, econômicas, políticas e culturais. Intuitivamente, o principal motivo, ou a principal força motriz que leva as pessoas a realizarem um movimento migratório parece ser a busca por melhores condições de trabalho e renda (salários).
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