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DIFERENCIAIS DE RENDIMENTOS ENTRE O MIGRANTE 

E O NÃO MIGRANTE NA REGIÃO DO MATOPIBA
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A expansão de novas fronteiras agrícolas tem dinamizado 
o mercado de trabalho, contribuindo com o crescimento
de uma estrutura rural e econômica diferenciada, trazendo 
mais oportunidades de renda e emprego, e aquecendo
o setor de serviços com os novos empregos gerados
pelo agronegócio.

Os efeitos desse processo de expansão agrícola 
têm propiciado o aumento dos fl uxos migratórios, com a 
incorporação de novas áreas de absorção populacional, 
ao passo que estimulam os residentes a permanecer 
no local, ou seja, a não migrar. Assim, é nítido que a 
migração envolve dilemas, tanto para os que migram 
na busca de melhoria da qualidade de vida como para 
aqueles que permanecem em seu local de origem.

Nesse sentido, pretende-se analisar as 
consequências do migrante no mercado de trabalho 
na principal fronteira agrícola do país – o Matopiba. 
O objetivo principal deste estudo é verifi car se esse 
indivíduo, por ter morado em uma região fora do 
Matopiba, se diferencia em termos de atributos pessoais, 
educacionais, produtivos e, consequentemente, em 
relação à renda do trabalho em comparação com o 
indivíduo que não migrou. Esta análise é uma forma 
de testar se há seleção positiva entre os migrantes, 
ou seja, se contam com melhores características do que 
aqueles que permanecem em seu local de residência. 

Compreender essa questão é fundamental para formular 
políticas adequadas ao desenvolvimento local.

As estatísticas descritivas mostram que o 
migrante apresenta nível de escolaridade superior 
e remuneração maior quando comparado ao não 
migrante, representando um forte indicativo de que é 
positivamente selecionado no mercado de trabalho da 
região do Matopiba. O comércio (22,05%) e o setor 
agrícola e serviços relacionados (13,09%) são os 
segmentos que mais atraem esse tipo de trabalhador.

De fato, os resultados do modelo apresentaram 
diferencial total de rendimento negativo para o 
não migrante em relação ao migrante, em todas 
as equações de rendimentos. Tanto o efeito das 
características não observáveis do modelo como o 
efeito das características observáveis, exceto no setor 
formal privado, atuaram no sentido de aumentar o gap
entre os dois grupos de indivíduos.

Separando os indivíduos por situação de domicílios, 
o diferencial total de rendimento no meio rural
(-0,4141) foi maior que no meio urbano (-0,2968).
Nesse sentido, verifi cou-se que o efeito das características 
observáveis teve mais importância na decomposição
de rendimento também no meio rural, evidenciando
que o campo modernizado é seletivo quanto à mão
de obra dotada de capital humano. Esses resultados
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corroboram a análise por setor de atividades, visto 
que o setor agrícola apresentou a maior disparidade 
de rendimentos (-0,0645) em benefício do migrante 
entre todas as equações de rendimentos.

De um lado, verifi ca-se a entrada de pessoas 
qualifi cadas na região. De outro, embora o crescimento 
do setor agrícola moderno se mostre pouco intensivo 
em trabalho, supõe-se que a expansão gera um efeito 
de transbordamento na criação de emprego em outros 
setores de atividades. Diante das observações, sente-se a 
necessidade de um melhor planejamento econômico de 
forma a capacitar a mão de obra local, evitando o êxodo 
rural para os centros urbanos e minimizando os problemas 
de inserção com a nova dinâmica produtiva regional.
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