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Este estudo tem por objetivo identificar os principais determinantes do fenômeno de fuga de cérebros 
de trabalhadores no mercado de trabalho formal brasileiro. Especificamente, busca-se analisar o 
papel do diferencial salarial na decisão de migração dos trabalhadores qualificados. A partir do painel 
de microdados da Relação Anual de Informações Sociais – Migração (Rais-Migra), foi extraída uma 
amostra aleatória de 10% dos indivíduos para o período 1995-2008. Para identificar o efeito do 
diferencial salarial e dos demais determinantes sobre a fuga de cérebros, utilizou-se uma estimação 
logit com efeitos fixos. Os principais resultados obtidos indicam a importância do diferencial salarial 
como determinante do deslocamento geográfico do indivíduo. Esse diferencial salarial ganha ainda 
mais importância nos anos mais recentes. Além disso, quanto maior a população no município ou 
na microrregião de origem, menor a probabilidade que o indivíduo qualificado migre. Essa migração 
ocorre em direção a localidades com melhores condições econômicas, sendo os municípios mais 
procurados os de São Paulo, Porto Alegre e Rio de Janeiro.
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BRAIN DRAIN IN THE FORMAL LABOR MARKET OF BRAZILIAN CITIES:  
A PANEL DATA ANALYSIS FOR THE PERIOD 1995-2008

This study aims to identify the main determinants of the brain drain phenomenon of individuals in the 
Brazilian formal labor market. Specifically, this paper seeks to analyze the role of the wage differential 
in the migration decisions of skilled workers. A random sample of 10% of individuals was built 
from the Rais-Migra microdata panel (Labor Ministry of Brazil) for the period 1995-2008. To identify 
the effect of the wage differential and other determinants on brain drain, a logit estimation with 
individual fixed effects was used. The main results indicate the importance of the wage differential 
as a determinant of the geographical displacement of the individual. This wage differential gains 
even more importance in recent years. In addition, the greater the population in the municipality or 
micro-region of origin, the less likely is the migration of skilled workers. This migration occurs towards 
locations with better economic conditions, such as São Paulo, Porto Alegre, and Rio de Janeiro.
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FUGA DE CEREBROS EN EL MERCADO DE TRABAJO FORMAL DE LAS 
CIUDADES BRASILEÑAS: UN ANÁLISIS DE DATOS EN PANEL PARA EL 
PERÍODO 1995-2008

Este estudio tiene por objetivo identificar los principales determinantes del fenómeno de fuga de 
cerebros de trabajadores en el mercado de trabajo formal brasileño. Específicamente, se busca 
analizar el papel del diferencial salarial en la decisión de migración de los trabajadores calificados. 
A partir del panel de microdatos de la Rais-Migra, se extrajo una muestra aleatoria del 10% 
de los individuos para el período 1995-2008. Para identificar el efecto del diferencial salarial 
y demás determinantes sobre la fuga de cerebros, se utilizó una estimación logit con efectos 
fijos. Los principales resultados obtenidos indican la importancia del diferencial salarial como 
determinante del desplazamiento geográfico del individuo. Este diferencial salarial adquiere aún 
más importancia en los últimos años. Además, cuanto mayor sea la población en el municipio o 
microrregión de origen, menor es la probabilidad que el individuo cualificado migre. Esta migración 
ocurre en dirección a localidades con mejores condiciones económicas, siendo los municipios más 
buscados los de São Paulo, Porto Alegre y Río de Janeiro.

Palabras clave: fuga de cerebros; migración interna; municipios; microrregiones; logit con efectos fijos.

FUIT DES CERVEAUX CHEZ LES INDIVIDUS SUR LE MARCHÉ DU TRAVAIL 
FORMEL DES VILLES BRÉSILIENNES: ANALYSE DE DONNÉES PANEL POUR  
LA PÉRIODE 1995-2008

Cette étude vise à identifier les principaux déterminants du phénomène de la fuite des cerveaux 
chez les individus sur le marché du travail formel brésilien. Plus précisément, cet article cherche à 
analyser le rôle du différentiel de salaire dans les décisions de migration des travailleurs qualifiés. 
Un échantillon aléatoire de 10% des individus a été constitué à partir du panel de microdonnées 
Rais-Migra (ministère du Travail du Brésil) pour la période 1995-2008. Pour identifier l’effet de 
la différence de salaire et d’autres déterminants sur la fuite des cerveaux, une estimation logit 
avec des effets fixes individuels a été utilisée. Les principaux résultats indiquent l’importance 
du différentiel de salaire en tant que déterminant du déplacement géographique de l’individu. 
Ce différentiel de salaire gagne encore plus d’importance ces dernières années. En outre, plus 
la population de la municipalité ou de la micro-région est importante, moins la migration de 
travailleurs qualifiés est probable. Cette migration a lieu vers des endroits offrant de meilleures 
conditions économiques, tels que São Paulo, Porto Alegre et Rio de Janeiro.

Mots-clés: fuite des cerveaux; migration domestique; villes; microregions; effets fixes logit; Brésil.

JEL: J24; J61; O15. 

1 INTRODUÇÃO

A teoria neoclássica atesta que os indivíduos buscam maximizar sua utilidade  
(Borjas, 2008), porém se deparam com o trade off entre trabalhar mais para ter 
maior consumo ou alocar suas horas extras para o lazer. Para contornar esse dilema, 
os trabalhadores buscam ser mais produtivos, a fim de terem um retorno maior 
pelas horas de trabalho sem abrir mão do lazer para obter maior consumo. Um 
canal de aumento da produtividade é o investimento em educação e treinamentos, 
ou seja, investimento em capital humano (Schultz, 1961).
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Os indivíduos que investem em capital humano hoje abrem mão de retor-
nos no presente em troca de retornos futuros. Entretanto, alguns indivíduos não 
encontram o retorno desejado em sua localidade e decidem mudar de região ge-
ográfica em busca de melhores oportunidades. Nesse sentido, pode-se entender a 
migração geográfica de trabalhadores como uma forma de investimento em capital 
humano (Borjas, 2008).

Lucas (1997) destaca que, entre os interesses da economia, está o movimen-
to que ocorre entre cidades, estados ou países. A análise do movimento em uma 
mesma cidade é central para o planejamento público. Para Golgher (2004), a 
migração é decisiva em vários aspectos: no crescimento populacional das cidades; 
no desenvolvimento das regiões; e na troca de tecnologia e experiência entre po-
vos. Logo, o estudo da migração é importante para a análise de vários pontos da 
ciência econômica.

Para Beine, Docquier e Rapoport (2001), que tratam da migração interna-
cional, a fuga de cérebros é transferência de recursos que se dá na forma de capital 
humano, e, geralmente, os trabalhadores migram de países em desenvolvimento 
para países desenvolvidos. Por tratar-se de movimento que envolve trabalhadores 
com maior educação formal, esse é um ponto importante no processo de inovação 
e desenvolvimento tecnológico (Silva, 2009).

O termo fuga de cérebros, no contexto do fenômeno migratório, consiste 
na emigração de indivíduos considerados altamente qualificados. Tal fenômeno 
não apenas resulta em mudança geográfica de um indivíduo, mas também na 
transferência de recursos na forma de capital humano. Isso configura um fato 
de extrema importância na economia de uma região, pois essa mobilidade de 
conhecimento pode ser a base para melhorias tecnológicas, por intermédio da 
disseminação de tecnologias. 

Diante da importância da fuga de cérebros, surgem algumas questões: O que 
motiva esse indivíduo a deslocar-se geograficamente no interior de um país? Entre 
esses fatores motivadores, qual seria a importância de cada um? Quais são as principais 
características dos trabalhadores altamente qualificados que decidem emigrar?

O Brasil é um país que apresenta grandes dimensões geográficas e diferenças 
regionais acentuadas, o que acarreta diferenças econômicas significantes (Sabbadin 
e Azzoni, 2006). Por isso, o país possui condições propícias à existência da fuga 
de cérebros, devido ao movimento de indivíduos em busca de melhores condições 
econômicas e sociais.

A fuga de cérebros ainda é um tema pouco abordado na literatura brasileira. 
Até o momento atual, o estudo a respeito desse tema por municípios e microrregiões, 
para o período em questão, é inédito com dados longitudinais. Para isso, conta com 
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microdados da Rais-Migra, que permitem o acompanhamento longitudinal dos 
trabalhadores no interregno 1995-2008. Assim, este trabalho tem como objetivo 
identificar quais são os principais determinantes da fuga de cérebros no mercado 
formal de trabalho. Além do menor nível de desagregação regional, a motivação 
desta pesquisa é analisar a evolução do prêmio salarial – ao longo do período 
analisado – como fator determinante da migração 

Além desta introdução, o estudo está organizado em mais quatro seções. Na 
seção 2, está presente uma breve revisão de literatura, que faz uma contextualização 
sobre as teorias de migração, os estudos a respeito da fuga de cérebros e a ocor-
rência desse fenômeno internamente ao Brasil. A seção 3 apresenta a metodologia 
empregada neste trabalho, inclusive com a descrição do modelo, a base de dados 
e as variáveis explicativas utilizadas. A seção 4 traz a análise descritiva do banco 
de dados e, também, a pesquisa comparativa dos resultados para municípios e 
microrregiões. Por fim, a última seção expõe a conclusão do estudo.

2 REVISÃO DA LITERATURA

A dinâmica demográfica é um tema tratado em diversas áreas de estudo. Alterações 
no tamanho da população de determinada região acarretam diversas consequências, 
que incluem mudanças na configuração geográfica, mudanças econômicas e so-
ciais, entre outras. São três os principais componentes que influenciam a dinâmica 
demográfica: a natalidade, a mortalidade e a migração (Lisboa, 2008).

Como este estudo analisa a fuga de cérebros – ou seja, a migração de indiví-
duos qualificados –, são apresentadas as principais teorias de migração e trabalhos 
relacionados à fuga de cérebros. Para finalizar esta seção, apresenta-se uma gama 
de estudos que analisam o fenômeno no Brasil. 

2.1 Teorias de migração

O tema migração é recorrente nos estudos sobre mercado de trabalho. Um dos 
estudos pioneiros é o de Sjaastad (1962), o qual trata a migração como um inves-
timento por parte do indivíduo, que visa maximizar o valor de sua utilidade no 
ciclo de vida. Em sua tomada de decisão por migrar, o indivíduo depara-se com 
custos monetários – como gastos com transporte, alojamento e alimentação – e 
custos não monetários – a exemplo do custo de oportunidade da renda que deixa 
de receber enquanto viaja, bem como o custo de aprender as atividades de um 
novo emprego. Com relação ao retorno à migração, o autor argumenta que existem 
também retornos não financeiros, como o clima. No que concerne aos retornos 
financeiros, Sjaastad destaca como principal fator a diferença entre o salário na 
localidade de origem e o salário na nova localidade.
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Lewis (1954) argumenta que, quando há acumulação de capital e também 
aumento no número de trabalhadores, o nível de salários fica acima do nível de 
subsistência e o excedente do produtor é afetado negativamente. Como alternativa, o 
produtor pode incentivar trabalhadores a migrarem para sua localidade ou transferir 
seu capital para onde houver trabalho abundante ao nível de salário de subsistência.

Harris e Todaro (1970) defendem um modelo básico com dois setores, o 
rural e o urbano, sendo a mão de obra excedente exportada do primeiro para o 
segundo setor. A migração ocorre quando a renda real urbana esperada excede, 
na margem, o produto real agrário. As migrações ocorreriam até o ponto em que 
fossem equalizadas as expectativas de renda entre as duas regiões.

Outra vertente, a chamada nova economia da migração do trabalho (Stark e 
Bloom, 1985), propõe que as decisões sejam tomadas não somente pelo indivíduo, 
mas também pela família ou pelo grupo ao qual essa pessoa pertença. A decisão 
feita é tomada maximizando-se a renda esperada e também minimizando-se os 
riscos, pois, como se trata de um grupo de pessoas, algumas podem migrar e ou-
tras podem permanecer na mesma localidade. Essa visão também é defendida por 
Mincer (1978), que argumenta que os indivíduos têm maior mobilidade que as 
famílias e que a decisão de migração passa de independente para interdependente.

Piore (1979) argumenta que sempre há demanda dos países mais desenvolvidos 
por imigrantes e que os fatores de atração são mais determinantes da migração do 
que os fatores de repulsão dos locais de origem. Além dos fatores econômicos, essa 
teoria defende que os fatores sociológicos são avaliados na decisão de migração – 
isto é, as condições que o imigrante encontrará na nova localidade e que poderão 
fazer com que ele alcance melhor status social.

Borjas (1989) aborda três importantes questões em relação à migração in-
ternacional: o que determina o tamanho do fluxo migratório para determinados 
países receptores, como os imigrantes se adaptam ao país de destino e qual é o 
impacto no mercado de trabalho do país de destino da chegada dos imigrantes.  
O autor afirma que existem várias teorias que respondem a cada uma dessas ques-
tões; entretanto, essas teorias não necessariamente apontam na mesma direção. 
Borjas (1989) ainda defende que algumas teorias de imigração se baseiam em 
dois princípios da teoria neoclássica: os indivíduos maximizam seu bem-estar e a 
mobilidade dos trabalhadores leva o mercado ao equilíbrio.

De acordo com Massey et al. (1993), as causas dos movimentos de trabalha-
dores são as diferenças geográficas de demanda e oferta de trabalho. Regiões com 
grande oferta de trabalho apresentam salários baixos e regiões com baixa oferta de 
trabalho têm salários elevados. Como resultado desse diferencial salarial, ocorre o 
movimento migratório. Assim, os salários que antes eram altos tendem a baixar e 
os que eram baixos tendem a subir, chegando a um ponto de equilíbrio.
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De Haas e Rodríguez (2010) argumentam que – devido aos custos inerentes ao 
processo migratório – os indivíduos necessitam de um mínimo de recursos sociais e 
financeiros para realizarem a migração, e, não obstante, são justamente as pessoas mais 
ricas as que mais migram, em comparação aos pobres. Também nas sociedades mais 
ricas é observado fluxo migratório mais elevado que em sociedades mais pobres. Para 
os autores, a migração não pode ser vista apenas como veículo de aprimoramento das 
condições financeiras, devendo ser vista como uma oportunidade de as pessoas atingi-
rem melhorias nas esferas social e econômica, além de terem liberdades para tomarem 
suas próprias decisões, ancorando-se na definição de capacitações de Sen (2000).

2.2 Fuga de cérebros

A fuga de cérebros, também conhecida como fuga de capital humano, consiste na 
emigração de indivíduos altamente qualificados. Esse movimento ocorre porque 
os indivíduos procuram melhores remunerações pelo capital humano adquirido, 
normalmente seguindo para um centro mais desenvolvido (Bezerra e Silveira 
Neto, 2008). Na literatura científica a respeito desse assunto, o maior número de 
trabalhos refere-se à fuga de cérebros internacional.

Portes (1976) defende que a diferença entre os níveis de desenvolvimento 
dos países é insuficiente para explicar os fluxos migratórios de trabalhadores qua-
lificados. Similarmente, o modelo de push and pull factors não é capaz de explicar 
por que alguns fatores influenciam certos indivíduos e não outros em um país.  
O autor busca analisar quais são os determinantes da fuga de cérebros e divide esses 
determinantes em primários, secundários e terciários. Entre os primários, pode-se 
destacar que um forte determinante é a existência de melhores condições para o 
trabalho científico, remunerações mais vultosas e reconhecimento desse tipo de 
ofício. Nos determinantes secundários, Portes (1976) levanta a discussão sobre a 
diferença entre a capacidade de o país gerar mão de obra qualificada e a capacidade 
desse país de absorver essa mão de obra. A expectativa de não encontrar retorno 
em seu país pode levar um indivíduo a migrar para outro que ofereça melhores 
retornos ao seu investimento em capital humano. Por fim, a migração profissional 
também é consequência dos diferenciais da qualidade do treinamento, da situação 
corrente do indivíduo e do círculo social em que ele está inserido, sendo estes os 
determinantes terciários. Quando um indivíduo tem melhor qualidade de treina-
mento que outro, sua probabilidade de migrar é maior.

A fuga de cérebros pode gerar tanto efeitos positivos como efeitos negativos 
para o país que está cedendo o indivíduo. Para Skeldon (2005), os países em 
desenvolvimento estão perdendo com a saída de pessoas altamente qualificadas, 
e os países desenvolvidos ganham com a chegada desses indivíduos. Entretanto, 
para Beine, Docquier e Rapoport (2001), no primeiro momento, está ocorrendo 
o que eles chamam de “efeito cérebro”, que é o fato de ocorrer investimentos em 
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educação, com vistas à possibilidade de migração; porém, no segundo momento, 
ocorreria o “efeito escoamento”, que seria negativo para o país de origem, devido 
à saída desses indivíduos do país. Haverá, portanto, benefício na fuga de cérebros 
quando o primeiro efeito dominar o segundo.

O efeito positivo da fuga de cérebros também é abordado por Mountford 
(1997). O autor defende que a saída de alguns indivíduos motiva outros a investir 
em educação, e o sucesso da migração não é certo, podendo parte desses indivíduos 
não migrar e permanecer em sua localidade, sendo isso positivo para o país.

Beine, Docquier e Schiff (2008) fazem uma análise da relação entre a fuga 
de cérebros e o tamanho do país. No modelo utilizado pelos autores, os principais 
determinantes da fuga de cérebros são os fatores de repulsão do local de origem, 
os fatores de atração do destino, as diferenças culturais e geográficas, bem como 
as políticas de imigração. A conclusão do trabalho é de que há relação negativa 
entre o tamanho do país e a fuga de cérebro – isto é, países menores perdem boa 
parte de seus habitantes qualificados. Os autores também observam que os países 
menores obtêm maior sucesso na formação de nativos qualificados, mas possuem 
grande dificuldade de retê-los.

2.3 Migração interna no Brasil

O Brasil é um país de grandes dimensões, com diferenças regionais bem acentuadas. 
Além disso, há elevada concentração de renda na região Sudeste, principalmente 
nos estados do Rio de Janeiro e de São Paulo. Com isso, a migração interna ocorre 
em grande escala no país. No final da década de 1990, 40% dos até então 170 
milhões de habitantes já haviam migrado (Fiess e Verner, 2003).

Um dos primeiros estudos acerca de migração interna no Brasil é o de Sahota 
(1968), no qual o autor conclui que o maior determinante da migração no Brasil é 
o diferencial de salários, enquanto o principal fator da desmotivação do movimento 
migratório é a distância. Mais recentemente, Santos e Ferreira (2007), utilizando 
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), do Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatísticas (IBGE), de 1999 e 2003 (IBGE, 1999; 2003), 
testaram a hipótese de os migrantes serem positivamente selecionados no Brasil, 
como argumenta grande parte da literatura. Primeiramente, os autores estimam 
uma equação minceriana para o logaritmo do salário e, posteriormente, constroem 
contrafactuais para analisar a renda no Brasil com e sem os migrantes. Os resulta-
dos encontrados apontam que a renda média no Brasil cai quando são excluídos 
os migrantes e que os estados que recebem os migrantes apresentam aumentos na 
renda média, com exceção do Espírito Santo e de São Paulo. Além disso, Santos 
e Ferreira (2007) defendem que a migração pode elevar a desigualdade, porque 
os que saem são positivamente selecionados e deixam o Nordeste – uma região 
mais pobre – para migrarem para o Sudeste – uma região mais rica. Porém, os 
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resultados apontam o oposto – ou seja, a migração parece estar contribuindo para 
a diminuição das desigualdades regionais, o que leva a uma convergência de renda 
entre os estados. Os autores definem convergência como a diminuição da dispersão 
de renda entre os estados. Carvalho (2010) desenvolve um trabalho cujo objetivo 
é identificar determinantes do fluxo migratório interno no Brasil, utilizando-se 
de dados da PNAD para 2007 (IBGE, 2007) e um modelo probit. As variáveis 
utilizadas pelo autor são as seguintes: sexo; idade; cor/raça; ter mãe viva; se nasceu 
no estado de residência; rede de ensino (pública ou privada); se possui renda não 
proveniente do trabalho; se possui filho vivo; escolaridade; renda mensal; situação 
censitária; condição de atividade; e tipo de família. O autor conclui que, conforme 
a escolaridade aumenta, os indivíduos aumentam a probabilidade de migrar, o que 
comprova a teoria da fuga de cérebros. O autor também conclui que o fato de o 
indivíduo possuir mãe viva é um fator que o retém no local de origem, enquanto 
o fato de ser casado e ter filhos funciona como um incentivo a migrar, sendo jus-
tificado pela busca de melhor qualidade de vida para a família.

A fuga de cérebros também ocorre internamente, dado que as barreiras à 
migração são menores em um território nacional em comparação à migração 
internacional. Bezerra e Silveira Neto (2008) buscam analisar a existência da 
fuga de cérebros no Brasil mediante dados das edições de 1991 e 2000 do censo 
demográfico do IBGE, e concluem que não existe fluxo intenso de trabalhadores 
qualificados da região Nordeste para São Paulo, justificando esse resultado pelo 
fato de a região Nordeste ser uma área escassa de indivíduos com nível superior 
de estudo, sendo isso um fator de retenção das pessoas.

Sabbadini e Azzoni (2006) também utilizam dados dos censos demográficos 
de 1991 e 2000, com o objetivo de analisar as correntes migratórias e a existência 
de fuga de cérebros naquele período. Os autores concluem que a migração de tra-
balhadores qualificados aumentou devido ao aumento da população de mestres e 
doutores; porém, a proporção de mestre e doutores que migraram é praticamente 
a mesma em 1991 e 2000.

Da Mata et al. (2007) buscam analisar quais são as cidades que possuem maior 
saldo líquido de fuga de cérebros e quais características dessas cidades as tornam 
atraentes para esses migrantes qualificados. Foram utilizados dados do Censo 
Demográfico 2000 e considerados como “cérebros” os indivíduos que possuíam 
ensino superior incompleto ou completo no período da pesquisa. São Paulo, Rio 
de Janeiro e Brasília foram os três primeiros municípios no ranking de migração 
de mão de obra qualificada, que considera apenas cidades com mais de 100 mil 
habitantes. Com relação aos atrativos das cidades, os migrantes qualificados buscam 
localidades em que há maior dinamismo econômico, menor desigualdade social, 
menor nível de violência e invernos e verões menos rigorosos. Também se concluiu 
que a mão de obra qualificada tem tendência a ir para regiões litorâneas.
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Silva (2009) procura os principais determinantes da fuga de cérebros interes-
tadual por meio da utilização de um modelo econométrico logit com efeitos fixos 
e dados da Rais-Migra de 1995 a 2006. A autora conclui que as regiões Norte e 
Centro-Oeste apresentam perdas de trabalhadores qualificados e as regiões Sul, 
Sudeste e Nordeste revelam recebimento de indivíduos altamente qualificados. 
O estudo também confirma a importância do salário na tomada de decisão do 
indivíduo e que o setor de emprego que apresenta maior percentual de fuga de 
cérebros é o setor da administração pública. Com relação às variáveis regionais, os 
indivíduos buscam estados com maior dinamismo econômico que os de origem.

3 METODOLOGIA

Este estudo tem como objetivo analisar quais são os principais determinantes da fuga 
de cérebros no mercado formal de trabalho brasileiro, utilizando variáveis relaciona-
das aos indivíduos e também de variáveis concernentes ao local de destino. Para esta 
análise, são utilizados dados provenientes da Rais-Migra para o período 1995-2008.

Destaca-se que este trabalho se diferencia do trabalho realizado por Freguglia, 
Gonçalves e Silva (2014) em dois pontos. O primeiro é a abertura espacial, dado 
que os autores analisam a migração interestadual, enquanto este trabalho analisa a 
fuga de cérebros entre municípios e microrregiões. O segundo ponto é a incorpo-
ração de mais dois anos ao banco de dados, visto que o artigo citado utiliza uma 
amostra da Rais-Migra do período 1995-2006 e este estudo também utiliza uma 
amostra dessa pesquisa, porém para o período 1995-2008 (Brasil, 2008).

3.1 Base de dados

O painel de dados a ser utilizado foi extraído do Rais-Migra, que é um registro 
administrativo, de periodicidade anual, que traz informações como salário, grau 
de instrução, faixa etária, ocupação, localização geográfica, entre outras, da maior 
parte dos indivíduos que se encontram empregados no mercado formal brasileiro. 
Outras variáveis a serem utilizadas foram obtidas por meio das estatísticas oficiais 
do governo brasileiro, disponíveis no IBGE.

Como há o acompanhamento e as informações sobre a localização de cada 
trabalhador, pode-se, então, delinear quais são os migrantes e, utilizando-se o grau de 
instrução, classificá-los como altamente qualificados ou não. Para alcançar os objetivos 
do artigo, foi gerada uma amostra aleatória de 10% dos indivíduos da Rais-Migra. 
Com isso, o painel utilizado é formado por 6.974.002 observações, com 498.143 
trabalhadores a cada ano – ou seja, trata-se de painel balanceado. Do total de traba-
lhadores, registram-se 31.551 ocorrências de fuga de cérebros, se considerarmos a 
migração intermunicipal. Se a análise foi feita para migrações entre microrregiões, a 
amostra de trabalhadores passa a ser de 26.167. Em outras palavras, 5.348 trabalha-
dores migraram entre municípios localizados em uma mesma microrregião. 
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Em linhas gerais, a amostra possui 5.141 municípios e 559 microrregiões. 
A distribuição dos migrantes qualificados e não qualificados entre municípios de 
diferentes tamanhos é apresentada na tabela 1. 

TABELA 1 
Distribuição dos migrantes não qualificados e qualificados em municípios de diferentes 
tamanhos – população (1996-2008)
(Em %)

População Fuga de cérebros Outros migrantes

Até 100 mil habitantes 24,06 33,08

Acima de 100 e até 500 mil habitantes 27,09 26,5

Acima de 500 mil e até 1 milhão de habitantes 9,58 9,37

Acima de 1 milhão de habitantes 39,27 31,05

Total 100 100

Fonte: Rais-Migra. 
Elaboração dos autores.

3.2 Descrição das variáveis

Esta subseção apresenta quais são as variáveis explicativas e explicadas utilizadas 
no desenvolvimento do trabalho para alcançar o objetivo proposto. O quadro 1 
traz a descrição dessas variáveis.

A fuga de cérebros é a variável dependente. Esta foi construída por meio de 
informações da Rais-Migra sobre o município no período t. Primeiramente, define-se 
se o indivíduo é ou não migrante. Caso, no período t, o indivíduo se encontre em um 
município diferente do observado em t-1, ele é considerado migrante. Os indivíduos 
que possuem ensino superior completo são considerados como altamente qualificados. 
Se, além de migrante, o indivíduo é altamente qualificado, considera-se um registro de 
fuga de cérebro. Indivíduos sem ensino superior completo, ou indivíduos que residem 
na mesma cidade em t e t-1, constituem a categoria de referência. Esse método foi 
utilizado na construção da variável para microrregião.

Para criar a variável de diferencial salarial, primeiro foi necessário transformar 
o valor da remuneração em dezembro da Rais-Migra – que é fornecido em número 
de salários mínimos vigentes, multiplicando pelo valor do salário mínimo de cada 
período – e depois deflacioná-lo utilizando o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 
(IPCA).6 O diferencial salarial é calculado pela diferença do logaritmo do salário 

6. O IPCA é calculado pelo IBGE para nove regiões metropolitanas (RMs) e, no deflacionamento, este índice foi ex-
trapolado das RMs para seus estados. Para os estados que não são considerados pelo IPCA, foi utilizado o critério de 
aproximação. Dessa forma, o IPCA de Belém foi extrapolado para toda a região Norte; o de Fortaleza, para Maranhão, 
Piauí e Rio Grande do Norte; o de Recife, para Paraíba, Alagoas e Sergipe; o do Rio de Janeiro, para o Espírito Santo; o 
de Curitiba, para Santa Catarina; e o de Goiânia, para Mato Grosso e Mato Grosso do Sul.
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do trabalhador na origem (t-1) e do salário médio do setor em que o indivíduo se 
encontrava empregado, também em t-1. Estudos anteriores destacam a importância 
do diferencial salarial na decisão de migração, sendo que, quanto maior for esse 
diferencial, maior será a chance de migração (Guimarães, 2002; Markouf, 2007).

QUADRO 1
Descrição das variáveis

Variáveis Descrição

Variável dependente

Fuga de cérebro Dummy (1,0) – indica a ocorrência da fuga de cérebro

Variáveis explicativas

Diferença de salário Logaritmo da diferença do salário do indivíduo na origem (t-1) e a média salarial do setor (t-1)

Idade Idade do indivíduo

Idade² Idade do indivíduo elevada ao quadrado

Experiência Tempo de permanência no emprego medido em meses (t-1)

Experiência² Tempo de permanência no emprego medido em meses elevado ao quadrado (t-1)

Setor

 A Dummy (1,0) – 1 para agricultura, pecuária, silvicultura e exploração florestal

 B Dummy (1,0) – 1 para pesca

 C Dummy (1,0) – 1 para indústrias extrativas

 D Dummy (1,0) – 1 para indústrias de transformação

 E Dummy (1,0) – 1 para produção e distribuição de rletricidade, gás e agua

 F Dummy (1,0) – 1 para construção

 G Dummy (1,0) – 1 para comércio; reparação de veículos automotores, objetos pessoais e domésticos

 H Dummy (1,0) – 1 para alojamento e alimentação

 I Dummy (1,0) – 1 para transporte, armazenagem e comunicações

 J Dummy (1,0) – 1 para intermediação financeira

 K Dummy (1,0) – 1 para atividades imobiliárias, aluguéis e serviços prestados às empresas

 L Dummy (1,0) – 1 para administração pública, defesa e seguridade social

 M Dummy (1,0) – 1 para educação

 N Dummy (1,0) – 1 para saúde e serviços sociais

 O Dummy (1,0) – 1 para outros serviços coletivos, sociais e pessoais

 P Dummy (1,0) – 1 para serviços domésticos

 Q Dummy (1,0) – 1 para organismos internacionais e outras instituições extraterritoriais

Produto interno  
bruto (PIB) per capita

PIB per capita da cidade/microrregião de origem

População 1
População 2

Tamanho da população da cidade/microrregião de origem
Variável categórica dividida em quatro categorias, conforme definido na tabela 1. 

Elaboração dos autores. 
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A experiência consiste na senioridade – isto é, o tempo, medido em meses, em 
que o indivíduo se encontra no mesmo emprego. A experiência elevada ao quadrado 
busca capturar os rendimentos decrescentes provenientes da experiência ao longo 
do tempo. Na decisão de migração, o indivíduo toma suas decisões antes de partir; 
por isso, a experiência utilizada foi referente à t-1. A inserção dessa variável busca 
analisar se a senioridade tem efeito de redução do risco de migrar ou serve de fator 
desencorajador. A idade é medida em anos e foi incluída para mensurar o impacto 
da idade do indivíduo na decisão da migração. A idade ao quadrado foi considerada 
pelo mesmo motivo de inclusão da variável experiência ao quadrado – ou seja, para 
captar a queda nos rendimentos à medida que o trabalhador envelhece. 

O setor de trabalho é dividido em dezessete categorias, de acordo com a 
definição da Classificação Nacional de Atividades Econômicas (CNAE), e busca 
analisar quais setores são mais propensos ao acontecimento do fenômeno de fuga 
de cérebros.

Quando o indivíduo decide se migra ou não, ele analisa as condições  
econômicas e geográficas da cidade em que se encontra, pois é uma forma de avaliar 
suas chances de obter boas condições econômicas. Beine, Docquier e Schiff (2008) 
concluíram que países menores têm maior dificuldade de reter os trabalhadores 
qualificados. Markouf (2007) defende que diferentes padrões de vida entre regiões 
influenciam a migração. Por isso, é importante incluir as variáveis de tamanho da 
população e de PIB per capita.

Porém, devido à indisponibilidade de dados sobre o tamanho da população 
em 1996 e 2007, foi necessário utilizar uma média entre 1995 e 1997 para 1996 e 
entre 2006 e 2008, para suprir a ausência em 2007.7 Nas regressões, a população foi 
utilizada inicialmente em nível, e também incluída, em seguida, como variável cate-
górica, dividida em quatro faixas populacionais. Com relação ao PIB de municípios e 
microrregiões, não havia dados disponíveis para 1995, 1997 e 1998. Para preencher 
essa ausência, foi feito um cálculo que utilizou como base a taxa de crescimento do 
PIB nacional e os dados de que dispúnhamos de municípios e microrregiões.

3.3 Modelo de escolha discreta

Um modelo de variável discreta é aquele que apresenta como variável dependente 
(yit) uma variável binária, que assume valor 1, se ocorrer sucesso, e 0, se o contrário.

De acordo com Wooldridge (2010), o interesse principal de um modelo de 
resposta binária reside na probabilidade de resposta para vários valores da variável 
explicativa. Sendo pit a probabilidade de que o indivíduo i se configure como fuga 

7. As estimativas populacionais foram retiradas do site do IBGE. No caso deste estudo, a população é uma variável de 
controle, e, por isso, entende-se que o possível viés não afetaria o potencial da variável para explicar a migração. Para 
mais informações, ver o site do IBGE, disponível em: <https://bit.ly/2M39vxp>.



393
Fuga de Cérebros no Mercado de Trabalho Formal das Cidades Brasileiras:  
uma análise de dados em painel para o período 1995-2008

de cérebro no tempo t – ou seja, yit = 1, então E(yit) = pit. Dessa forma, tem-se que 
a probabilidade de resposta para as variáveis explicativas toma a forma expressa 
pela equação (1):

P(yit = 1│X) = E(yit │xit) = G(xitβ).  (1)

A função G(.) é uma função identidade, de forma que G(xitβ) = xitβ. Isso 
significa que o resultado dessa função não está compreendido entre 0 e 1. Para 
resolver esse problema, será preciso utilizar uma forma de restringir o resultado 
nesse intervalo, o que é feito pelas funções de distribuição cumulativa normal e 
logística, que dão origem, respectivamente, ao modelo probit e logit.

Esses modelos são derivados geralmente de um modelo de variável latente, 
como na equação (2):

y*=Xβ + e, em que y=1[y*>0]. (2)

Dessa forma, o modelo de regressão de variável dependente discreta, com 
dados em painel, é expresso da seguinte forma:

P(yit = 1│Xit) = P(y*>0 │ Xit) = G(xitβ), (3)

na qual G(.) é uma função conhecida, tomando valores em um intervalo unitário, 
em que pode ser utilizada a função de resposta probit ou logit.

Com base no modelo (3), é possível estimar parâmetros consistentes a partir 
da função de verossimilhança, por meio do modelo pooled, considerando-se a 
amostra como uma grande cross-section, de tamanho NT – em que N é o número 
de indivíduos e T representa os períodos –, apresentada na equação (4). Entretan-
to, tal estimação não será eficiente, uma vez que, sem suposições adicionais, há a 
presença de correlação serial entre os períodos t.

li(β)=  {yit log G(Xitβ)+(1- yit)log[1- G(Xitβ)]}. (4)

Caso o modelo da equação (3) seja dinamicamente completo, assim como 
na equação (5), a estimação no modelo pooled será válida devido ao fato de essa 
característica implicar a não correlação serial em t:

P(yit =1| Xit, yt-1,Xi,t-1,...)= P(yit =1| Xit).  (5)

Entretanto, no pooled probit ou logit, as diferenças individuais são ignoradas. 
Segundo Wooldridge (2010), a heterogeneidade negligenciada é um problema mais 
sério nos modelos de escolha discreta do que nos modelos lineares.

Como os dados utilizados estão em formato de painel, podem-se considerar as 
fontes de heterogeneidade fixa e aleatória. Portanto, devem-se admitir os modelos 
de efeitos não observados, de forma que o modelo logit de efeitos fixos seja igual 
ao apresentado na equação (6):
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P(yit =1| Xi ,c i) =P (yit =1| X it ,ci) =Ʌ(X it β+ci).  (6)

A primeira igualdade diz que Xit somente aparece na resposta de t – ou seja, 
yit não é correlacionado com outros períodos. A segunda igualdade inclui o efeito 
fixo ci na equação do modelo logit. A partir disso, o modelo é estimado por inter-
médio de máxima verossimilhança, em que li(β, ci) é o logaritmo da equação (6).

 (β, ci).   (7)

O modelo logit permite que ci e Xi sejam arbitrariamente correlacionados. 
Para contornar esse problema, é preciso encontrar a distribuição conjunta de yit 
condicional a Xi e ci, e n= , o que faz com que a distribuição condicional 
não dependa de ci. Dessa forma, a equação de estimação para o modelo logit com 
T = 2 pode ser apresentada da seguinte forma:

P(yi1 = 1| Xi, ci, ni=1)=Ʌ[-(Xi1- Xi2)β] = 1- Ʌ[-(Xi2- Xi1)β].  (8)

O logaritmo de verossimilhança condicional para a observação i toma a forma 
presente na equação (9):

li(β)=1[n=1](wi log Ʌ[-(Xi1- Xi2)β] + (1- wi) log{1- Ʌ[-(Xi2- Xi1)β]}). (9)

Em que wi=1 se (yi1=1 e yi2=0) e wi=0 se (yi1=0 e yi2=1). O estimador condi-
cional de máxima verossimilhança é obtido por meio da maximização de L(β)=

(β). Esse estimador é chamado de logit de efeitos fixos.

Após os coeficientes serem estimados, é necessária a transformação destes 
em razão de chances (equação 10), que pode ser compreendida como a chance de 
determinado evento ocorrer em certo grupo:

razão de chance = .   (10)

3.4 O modelo empírico

O modelo empírico utilizado consiste em um modelo logit com valor da variável 
dependente igual a 1 para os indivíduos altamente qualificados que decidiram 
migrar, sendo regredida contra as variáveis independentes já citadas, de acordo 
com a seguinte especificação:

yit = Xitβ + Zitλ + Ritτ + uit . (11)

Em que i representa o indivíduo, t significa o ano, X representa as variáveis 
explicativas com relação ao indivíduo, Z concerne às características do emprego 
do indivíduo, R representa as características regionais e y é a variável binária que 
reporta se o indivíduo migrou ou não.
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4 RESULTADOS

Nesta seção, são apresentados os resultados para os determinantes da fuga de cé-
rebros, estimados para os níveis municipal e microrregional, a partir do modelo 
apresentado na seção anterior. Antes, porém, são apresentadas as análises descriti-
vas do banco de dados, que transcrevem as características da fuga de cérebro, nos 
âmbitos municipal e microrregional, do mercado formal de trabalho brasileiro.

4.1 Análise descritiva

Com relação à localização dos trabalhadores, São Paulo é o estado com maior nú-
mero de indivíduos, contabilizando mais de 2 milhões de pessoas, o que representa 
29,03% da amostra. Em seguida, está Minas Gerais, com 761.604 observações e 
10,92% do total, e o estado do Rio de Janeiro aparece em terceiro, com 737.626 
trabalhadores, representando 10,58% da amostra.

TABELA 2 
Variáveis utilizadas (1995-2008)

  Observações Estatística Desvio-padrão

Variáveis individuais -  - -

Salário (R$) 6.974.002 2.282,43 2862,54

Gênero (%) - - -

 Feminino 3.073.896 44,08 -

 Masculino 3.900.106 55,92 -

Idade (anos) 6.974.002 41 10,06

Experiência (meses) 6.974.002 155 99,68

Variáveis do emprego - - -

Setor (%) - - -

 A 156.285 2,24 -

 B 1.539 0,02 -

 C 24.315 0,35 -

 D 958.512 13,74 -

 E 143.481 2,06 -

 F 85.147 1,22 -

 G 418.946 6,01 -

 H 66.052 0,95 -

 I 276.197 3,96 -

 J 192.334 2,76 -

 K 374.398 5,37 -

 L 3.497.944 50,16 -

 M 295.383 4,24 -

 N 284.201 4,08 -

 O 197.884 2,84 -

 P 712 0,01 -

 Q 672 0,01 -

Fonte: Rais-Migra. 
Elaboração dos autores.
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As estatísticas descritivas das variáveis individuais e do emprego estão 
na tabela 2. O painel é composto em sua maioria por homens. Os indivíduos 
recebem, em média, um salário de R$ 2.282,43, têm em média 155 meses de 
experiência e a idade média é de 41 anos. A maioria dos indivíduos encontra-
-se empregada no setor L, que se refere à administração pública, à defesa e à 
seguridade social.

Acerca da formação educacional da população, é importante destacar a 
quantidade de indivíduos que possuem nível superior completo. As informações 
presentes na tabela 3 mostram a porcentagem da população que é considerada 
“cérebro” – isto é, que concluiu um curso de nível superior. Pode-se perceber nítido 
crescimento nessa parcela, que passa de 17,67%, em 1995, para 30,55%, em 2008.8

TABELA 3
Indivíduos com ensino superior (1995-2008)
(Em %)

Ano Superior completo

1995 17,67

1996 18,37

1997 19,54

1998 20,49

1999 21,31

2000 21,91

2001 22,58

2002 23,29

2003 24,93

2004 26,16

2005 27,23

2006 28,24

2007 29,58

2008 30,55

Fonte: Rais-Migra. 
Elaboração dos autores.

8. Vale ressaltar que o percentual de “cérebros” é mais elevado no mercado formal de trabalho do que no mercado de 
trabalho como um todo. Utilizando dados das PNADs, observa-se, no setor formal, percentual de trabalhadores com nível 
superior de ensino de 11,04% e 15,56%, em 1995 e 2008, respectivamente. No setor informal, os percentuais são de 
2,05% e 5,43%, em 1995 e 2008, respectivamente. Uma possível explicação para o maior percentual de trabalhadores 
com ensino superior completo na Rais, segundo De Negri et al. (2001), deve-se ao fato de esta subestimar os empregos 
no setor agropecuário e, em menor escala, na construção civil, e superestimar os trabalhadores na administração pública.
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4.1.1 Fuga de cérebros municipal

A tabela 4 apresenta o número de indivíduos que são classificados como fuga de 
cérebros, com os migrantes que não são classificados como qualificados e os indi-
víduos da amostra que não são migrantes. A incidência de fuga de cérebros não 
apresenta tendência clara. Pode-se notar isso pelo fato de ocorrer crescimento nos 
três primeiros anos, de 4.073 para 6.800, e, posteriormente, queda para 4.407 
observações em 1999. Esse comportamento fica mais claro no gráfico 1. O número 
de outros migrantes mostra-se em queda no período apresentado.

Analisando-se a tabela 3, acrescida da tabela 4, é possível notar que não 
há forte ligação entre o número de pessoas que têm nível superior completo e 
a fuga de cérebro, pois, enquanto há elevação no número de indivíduos con-
siderados cérebros, não existe tendência semelhante na migração de mão de 
obra qualificada.

TABELA 4 
Estatísticas de não migrantes e migrantes, por qualificação e municípios do Brasil 
(1996-2008)

Ano
Migrantes

Não migrantes Total
Fuga de cérebros Outros

1996 4.073 18.607 475.463 498.143

1997 6.354 16.684 475.105 498.143

1998 6.800 17.433 473.910 498.143

1999 4.407 12.861 480.875 498.143

2000 5.019 11.573 481.551 498.143

2001 5.142 11.648 481.353 498.143

2002 3.587 8.974 485.582 498.143

2003 3.527 8.114 486.502 498.143

2004 3.222 6.951 487.970 498.143

2005 3.555 7.315 487.273 498.143

2006 4.025 7.312 486.806 498.143

2007 3.803 5.906 488.434 498.143

2008 3.753 6.126 488.264 498.143

Total 57.267 139.504 6.777.231 6.974.002

Fonte: Rais-Migra. 
Elaboração dos autores.
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GRÁFICO 1 
Indivíduos classificados como fuga de cérebros por municípios brasileiros (1996-2008)
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Fonte: da Rais-Migra. 
Elaboração dos autores.

Os números presentes na tabela 5 representam o perfil médio dos indiví-
duos que são classificados como fuga de cérebro, dos que são migrantes comuns 
e daqueles indivíduos que não migraram e permaneceram em seus respectivos 
municípios, sendo divididos em qualificados e não qualificados. Em sua maioria, 
os casos de fuga de cérebros são do gênero masculino, em torno de 55,35% para 
todo o período. Para os migrantes que não são altamente qualificados, a proporção 
de homens é ainda maior, aproximadamente 72%. Entre os indivíduos que não 
migraram, os qualificados apresentam maior proporção de mulheres. Por sua vez, 
entre os não qualificados, novamente os homens são maioria. 

TABELA 5
Perfil médio dos trabalhadores migrantes e não migrantes para municípios brasileiros 
(1996-2008)

  Migrantes Não migrantes

  Fuga de cérebros Outros Qualificados Não qualificados

Rendimentos (média em R$) 4.884,80 1.901,17 4.348,14 1.627,70

Gênero (masculino em %) 55,35 71,80 41,91 59,82

Idade (média em anos) 40,49 37,60 43,60 40,63

Experiência (média em meses) 107,32 96,94 177,24 150,41

Fonte: Rais-Migra. 
Elaboração dos autores.

No que se refere aos salários, um migrante altamente qualificado recebe em 
média R$ 4.884,80. Comparando-se com não migrantes qualificados, percebe-
-se que o salário médio dos migrantes é em torno de 12% superior ao dos não 
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migrantes. Quando se comparam trabalhadores menos qualificados, o resultado 
é similar, tendo os migrantes ganhos salariais superiores aos não migrantes em 
torno de 17%. Como esperado, trabalhadores qualificados possuem rendimentos 
bem superiores aos não qualificados. Quanto à idade, os indivíduos qualificados 
são, em média, mais velhos que os não qualificados. Esse resultado é válido com 
relação à experiência.

Outro ponto a ser destacado é que os indivíduos que possuem ensino supe-
rior, mas optaram por não migrar, possuem em média um salário inferior à média 
daqueles que são classificados como fuga de cérebros. Os valores são R$ 4.348,24 
e R$ 4.884,40, respectivamente.

4.1.2 Fuga de cérebros microrregional

Analisando-se o fenômeno de migração e fuga de cérebros microrregional, pode-se 
notar, na tabela 6, que não há também tendência clara de crescimento ou queda 
no número de indivíduos altamente qualificados que optam por migrar, mas existe 
tendência semelhante à fuga de cérebro municipal, como pode ser visualizado no 
gráfico 2. Por sua vez, o número de outros migrantes apresenta trajetória de queda 
ao longo do período.

TABELA 6
Estatísticas de não migrantes e migrantes, por qualificação e por microrregiões do 
Brasil (1996-2008)

Ano
Migrantes

Não migrantes Total
Fuga de cérebros Outros

1996 3.269 14.668 480.206 498.143

1997 5.632 13.161 479.350 498.143

1998 5.970 13.173 479.000 498.143

1999 3.560 9.163 485.420 498.143

2000 4.089 8.174 485.880 498.143

2001 3.947 8.627 485.569 498.143

2002 2.840 6.334 488.969 498.143

2003 2.753 5.711 489.679 498.143

2004 2.541 4.824 490.778 498.143

2005 2.722 5.162 490.259 498.143

2006 3.178 5.247 489.718 498.143

2007 2.927 3.926 491.290 498.143

2008 2.879 4.075 491.189 498.143

Total 46.307 102.245 6.825.450 6.974.002

Fonte: Rais-Migra. 
Elaboração dos autores.
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GRÁFICO 2
Indivíduos classificados como fuga de cérebros: microrregiões (1996-2008)
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Fonte: Rais-Migra. 
Elaboração dos autores.

Com relação ao perfil médio dos trabalhadores, um trabalhador conside-
rado como fuga de cérebro recebe, em média, R$ 5.004,68, tem idade média 
de 40 anos e experiência no mesmo emprego de aproximadamente 110 meses. 
A porcentagem de indivíduos que se enquadram como fuga de cérebro e são 
do sexo masculino é de 55,24%. Os outros migrantes recebem, em média, R$ 
1.976,18, têm aproximadamente 38 anos de idade e a média de experiência é de 
104 meses. A maioria dos migrantes “não cérebros” são homens, que representam 
69,54% de todos os outros migrantes. Os não migrantes possuem, em média, 41 
anos e 156 meses de experiência. Recebem, em média, R$ 2.268,55 e 55,72% 
são do gênero masculino.

TABELA 7
Perfil médio dos trabalhadores migrantes e não migrantes para microrregiões brasi-
leiras (1996-2008)

  Migrantes
Não migrantes

  Fuga de cérebros Outros

Rendimentos (média em R$) 5.004,68 1.976,18 2.268,55

Gênero (masculino em %) 55,24 69,54 55,72

Idade (média em anos) 40,53 37,97 41,30

Experiência (média em meses) 109,67 103,66 156,20

Fonte: Rais-Migra.
Elaboração dos autores.
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Comparando-se a média dos rendimentos dos trabalhadores classificados 
como fuga de cérebros com a média dos indivíduos que são “cérebros”, mas não 
migraram, encontramos novamente valor maior para o primeiro. Em média, um 
indivíduo caracterizado pela fuga de cérebro microrregional recebe R$5.004,68 e 
um indivíduo com ensino superior, R$4.348,34.

4.2 Análise da regressão

4.2.1 Fuga de cérebros municipal

A tabela 8 apresenta os resultados da regressão para fuga de cérebros intermunicipal. 
A primeira coluna apresenta os valores dos coeficientes das variáveis, e os respectivos 
erros-padrão estão entre parênteses, na segunda coluna. A terceira coluna mostra 
os valores das razões de chances, que podem ser compreendidas como a chance de 
determinado evento ocorrer em certo grupo. Na última coluna, são apresentados 
os erros-padrão das razões de chances.

A variável diferencial salarial, que representa a diferença do logaritmo do 
salário do trabalhador na origem (t-1) e do logaritmo do salário médio do setor 
(t-1), é significativa a 1% e é positivamente correlacionada à fuga de cérebro. 
Uma elevação no diferencial salarial aumenta as chances de o indivíduo altamente 
qualificado migrar em 27,8%, o que corrobora a literatura acerca do assunto, que 
defende que as questões econômicas são fundamentais na decisão de migração.

Assim como esperado, a experiência serve como fator de retenção. Cada 
unidade adicional de experiência – nesse caso, um mês – leva a uma redução de 
0,07% nas chances de um indivíduo com nível superior migrar. A idade está posi-
tivamente correlacionada com a fuga de cérebros. Cada ano aumenta a chance de 
o trabalhador migrar em 77,35%. A variável de idade ao quadrado mostra que, a 
partir de determinado ponto, a idade passa a ser fator de desincentivo; porém, o 
valor é bem baixo, 0,42% a cada ano.

TABELA 8
Determinantes da fuga de cérebros municipal no Brasil (1996-2008)

Variáveis Coeficientes Erro-padrão Razão de chance Erro-padrão

Diferencial salarial 0,2453*** (0,0121) 1,2780*** (0,0154)

Experiência -0,0007*** (0,0002) 0,9993*** (0,0002)

Experiência2 0,0000*** (0,0000) 1,0000*** (0,0000)

Idade 0,5729*** (0,0102) 1,7735*** (0,0181)

Idade2 -0,0042*** (0,0001) 0.9958*** (0,0001)

População 0,0000*** (0,0000) 1,0000*** (0,0000)

PIB per capita -0,0314*** (0,0011) 0,9691*** (0,0011)

(Continua)
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Variáveis Coeficientes Erro-padrão Razão de chance Erro-padrão

Região (Sudeste omitida) - - - -

Sul 0,0338 (0,0432) 1,0344 (0,0447)

Norte 0,0695 (0,0663) 1,0720 (0,0711)

Nordeste 0,0735 (0,0493) 1,0763 (0,0530)

Centro-Oeste 0,3236*** (0,401) 1,3821*** (0,0554)

Dummies de setor Sim - - -

Dummies de ano Sim - - -

Observações 410.163
Número de trabalhadores 31.551 
Log-verossimilhança  -115.263,15

Fonte: Rais-Migra.
Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Sudeste – dummy de referência escolhida segundo a maior frequência amostral.

 2. ***, ** e * têm representação estatisticamente significativa a 1%, 5% e 10%, respectivamente.

O PIB per capita na cidade de origem apresentou razão de chance igual a 
0,9691, o que significa que maior PIB per capita no município de origem reduz a 
probabilidade de o trabalhador migrar em 3,1%.

Com relação aos setores, dois destes merecem destaque. O setor de alojamento 
e alimentação apresenta fator de atração maior que o setor de administração pública, 
defesa e seguridade social, que foi usado como categoria de referência. Sua razão 
de chance é de 90%, não mostrada na tabela – isto é, a chance de um indivíduo 
migrar é 0,9 vez maior se o destino for um emprego neste setor. Outro setor que 
tem destaque é o setor de serviços domésticos, que apresenta elevada razão de chance 
(480%). No que concerne às dummies de ano, suas razões de chance apresentam 
tendência de queda ao longo dos anos. Isso significa que a probabilidade de um 
indivíduo migrar foi se reduzindo com o passar dos anos.

4.2.2 Fuga de cérebros microrregional

A tabela 9 apresenta os valores da razão de chance para cada variável dependente, 
obtida por meio da regressão do modelo logit com efeitos fixos. A variável de 
diferencial salarial apresenta razão de chance de 1,2526, o que significa dizer que 
o aumento de uma unidade no diferencial fará a chance de o indivíduo migrar 
ser multiplicada por esse valor, elevando-se em 25,26%. Por sua vez, a variável 
de experiência tem característica de retentora do trabalhador, visto que cada mês 
adicional reduz as chances de migração em 0,1%. Ainda se referindo às caracte-
rísticas dos indivíduos, a variável idade apresenta efeito positivo sobre a decisão 
de migração dos trabalhadores que se caracterizam como fuga de cérebros e eleva 
a chance deles se moverem em 79,85%.

(Continuação)



403
Fuga de Cérebros no Mercado de Trabalho Formal das Cidades Brasileiras:  
uma análise de dados em painel para o período 1995-2008

O tamanho da população de origem não influencia na decisão de migração, 
de acordo com os resultados. Isso pode ter ocorrido pelo fato de o tamanho da 
microrregião de destino ser mais importante que a de origem na tomada de deci-
são. Porém, o PIB per capita tem influência na decisão, visto que o aumento nessa 
variável diminui a chance de migrar em 8,28%. Ou seja, se esse indicador referente 
à microrregião de origem se elevar em uma unidade, a chance de o indivíduo não 
migrar reduz-se em 8,28%. 

TABELA 9 
Determinantes da fuga de cérebros microrregional no Brasil (1996-2008)

Variáveis Coeficiente Erro-padrão Razão de chance Erro-padrão

Diferencial salarial 0,2252*** (0,0134) 1,2526*** (0,0168)

Experiência -0,0010*** (0,0002) 0,9990*** (0,0002)

Experiência2 0,0000*** (0,0000) 1,0000*** (0,0000)

Idade 0,5868*** (0,0115) 1,7985*** (0,0206)

Idade2 -0,0043*** (0,0001) 0,9957*** (0,0001)

População 0,0000*** (0,0000) 1,0000*** (0,0000)

PIB per capita -0,0864*** (0,0022) 0,9172*** (0,0020)

Região (Sudeste omitida) - - - -

Sul 0,0371 (0,0447) 1,0378 (0,0464)

Norte 0,1190* (0,0684) 1,1263 (0,0771)

Nordeste 0,0161 (0,0509) 1,0162 (0,0517)

Centro-Oeste 0,6344*** (0,0422) 1,8858*** (0,0797)

Dummies de setor Sim - - -

Dummies de ano Sim - - -

Observações  340.171
Número de trabalhadores  26.167
Log-verossimilhança -93.193,3

Fonte: Rais-Migra.
Elaboração dos autores.
Obs.: 1. Sudeste - dummy de referência escolhida segundo a maior frequência amostral.

 2. ***, ** e * têm representatividade estatisticamente significativa a 1%, 5% e 10%, respectivamente.

Entre os setores de destino dos indivíduos, com relação ao setor de referên-
cia, que é de administração pública, defesa e seguridade social, dois apresentam 
maior atratividade para a mão de obra qualificada. O primeiro destes é o setor 
de alojamento e alimentação, apresentando probabilidade de migração 74,85% 
maior que a administração pública. Por fim, as chances de ser migrante no setor 
de serviços domésticos é 151% maior que no setor-base.

Assim como ocorreu para a fuga de cérebros municipal, as razões de chance 
das dummies de anos também se reduziram ao longo dos anos. A probabilidade de 
um indivíduo qualificado migrar cai à medida que se passam os anos.
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4.2.3  Análise de robustez: a evolução temporal dos diferenciais salariais e a inclusão de 
categorias populacionais

Esta subseção tem como objetivo realizar uma análise de robustez para investigar 
se os fatores determinantes da fuga de cérebros se alteram ao longo do tempo. 
Além disso, em vez de se usar o nível simples da população, incluíram-se faixas 
de população, de forma a evidenciar possíveis efeitos relacionados à economia de 
aglomeração, os quais apontam para a atração de trabalhadores qualificados para 
grandes centros. Para verificar o efeito do diferencial salarial ao longo do tempo, 
variáveis dummy de ano foram interagidas com o diferencial salarial. Como pode 
ser observado nas tabelas 10 e 11, a categoria omitida foi o diferencial em 2008; 
logo, a análise deve ser feita tendo como base o referido ano. Os resultados mostram 
que o diferencial em 2008 é mais importante para influenciar a decisão de migrar 
do que nos anos iniciais. Uma possível explicação é o aumento do percentual de 
pessoas com ensino superior trabalhando no mercado formal. Com a maior con-
corrência, o diferencial pode ter aumentado o incentivo aos trabalhadores para 
optarem pela migração. 

Quando se inclui a variável categórica de população, esta passa a ser signi-
ficativa. A categoria de referência é composta pelos municípios com população 
acima de 1 milhão de habitantes. Os resultados mostram que, quanto maior a 
população no município ou microrregião de origem, menor a probabilidade de 
que o indivíduo migre, como esperado. 

Os sinais dos demais coeficientes permaneceram os mesmos. Além disso, 
comparando-se os valores encontrados da log-verossimilhança – pelo teste da razão 
de verossimilhança – nos modelos com e sem interações, percebe-se que houve 
melhoria em ambos os modelos, com a inclusão da interação do diferencial salarial 
com o tempo.

TABELA 10  
Determinantes da fuga de cérebros municipal no Brasil, incluindo-se interações (1996-2008)

Variáveis Coeficientes Erro-padrão Razão de chance Erro-padrão

Diferencial salarial 0,2873*** (0,0240) 1,3328*** (0,0321)

Experiência -0,0318*** (0,0003) 0,9687*** (0,0002)

Experiência² 0,0001*** (0,0000) 1,0000*** (0,0000)

Idade 0,7463*** (0,0116) 2,1092*** (0,0246)

Idade² -0,0059*** (0,0001) 0,9941*** (0,0000)

(Continua)
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Variáveis Coeficientes Erro-padrão Razão de chance Erro-padrão

População (acima de 1 milhão omitida)

Até 100 mil 1,3247*** (0,0206) 3,7612*** (0,0776)

Acima de 100 mil e até 
500 mil

0,8998*** (0,0185) 2,4592*** (0,0456)

Acima de 500 mil e até 
1 milhão

0,4716*** (0,0257) 1,6025*** (0,0412)

PIB per capita -0,0151*** (0,0011) 0,9850*** (0,0010)

Região (Sudeste omitida) - - -

Sul -0,0192 (0,0459) 0,9810 (0,0451)

Norte -0,0206 (0,0694) 0,9796 (0,0680)

Nordeste 0,1763*** (0,0521) 1,1928*** (0,0621)

Centro-Oeste 0,5725*** (0,0423) 1,7728*** (0,0751)

Dummies de setor Sim - - -

Dummies de ano Sim - - -

Interação (diferencial salarial versus ano)

1996 -0,5013*** (0,0290) 0,6058*** (0,0176)

1997 -0,0910*** (0,0272) 0,9130*** (0,0248)

1998 -0,0145 (0,0266) 0,9856 (0,0262)

1999 -0,4387*** (0,0292) 0,6449*** (0,0188)

2000 -0,4155*** (0,0283) 0,6600*** (0,0187)

2001 -0,3138*** (0,0281) 0,7307*** (0,0205)

2002 -0,1752*** (0,0299) 0,8393*** (0,0251)

2003 -0,0605** (0,0301) 0,9413** (0,0284)

2004 -0,0464 (0,0303) 0,9547 (0,0289)

2005 0,0017 (0,0299) 1,0017 (0,0299)

2006 -0,0690** (0,0288) 0,9333** (0,0269)

2007 0,0087 (0,0287) 1,0087 (0,0290)

Observações 410.163

Número de trabalhadores 31.551 - - -

Log-verossimilhança -100.115,2  - -   -

Fonte: Rais-Migra.
Elaboração dos autores.
Obs.: 1. A dummy de 2008 foi a categoria omitida.

          2. ***, ** e * têm representatividade estatisticamente significativa a 1%, 5% e 10%, respectivamente.

(Continuação)
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TABELA 11 
Determinantes da fuga de cérebros microrregional no Brasil, incluindo-se interações 
(1996-2008)

Variáveis Coeficientes Erro-padrão Razão de chance Erro-padrão

Diferencial salarial 0,2397*** (0,0266) 1,2709*** (0,0338)

Experiência -0,0312*** (0,0003) 0,9693*** (0,0003)

Experiência² 0,0001*** (0,0000) 1,0000*** (0,0000)

Idade 0,7506*** (0,0130) 2,1183*** (0,0275)

Idade² -0,0059*** (0,0001) 0,9942*** (0,0001)

População (acima de 1 milhão omitida)

Até 100 mil 2,4828*** (0,0459) 11,9751*** (0,5503)

Acima de 100 mil e até 500 mil 0,7879*** (0,0241) 2,1988*** (0,0529)

Acima de 500 mil e até 1 milhão 0,4258*** (0,0262) 1,5309*** (0,0400)

PIB per capita -0,0256*** (0,0027) 0,9748*** (0,0026)

Região (Sudeste omitida) - - -

Sul 0,0054 (0,0466) 1,0054 (0,0469)

Norte -0,0466 (0,0711) 0,9545 (0,0679)

Nordeste 0,1470*** (0,0541) 1,1584*** (0,0627)

Centro-Oeste 0,6401*** (0,0469) 1,8967*** (0,0890)

Dummies de setor Sim - - -

Dummies de ano Sim - - -

Interação (diferencial salarial versus ano)

1996 -0,4718*** (0,0319) 0,6239*** (0,0199)

1997 -0,1230*** (0,0305) 0,8843*** (0,0270)

1998 0,0790*** (0,0290) 1,0822*** (0,0314)

1999 -0,4048*** (0,0324) 0,6671*** (0,0216)

2000 -0,3917*** (0,0312) 0,6759*** (0,0211)

2001 -0,2865*** (0,0313) 0,7509*** (0,0235)

2002 -0,1350*** (0,0330) 0,8737*** (0,0289)

2003 -0,0745** (0,0335) 0,9282** (0,0311)

2004 -0,0433 (0,0336) 0,9576 (0,0322)

2005 0,0634* (0,0332) 1,0655* (0,0354)

2006 -0,0120 (0,0317) 0,9881 (0,0314)

2007 0,0514 (0,0319) 1,0527 (0,0336)

Observações 340.171 - - -

Número de trabalhadores 26.167 - - -

Log-verossimilhança 79.995,9 -   - - 

Fonte: Rais-Migra.
Elaboração dos autores.
Obs.: ***, ** e * têm representatividade estatisticamente significativa a 1%, 5% e 10%, respectivamente.
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4.2.4 Análise comparativa

A tabela 12 foi construída para melhor visualização comparativa da importância dos 
fatores capazes de explicar a fuga de cérebros intermunicipal e entre microrregiões. 
Os resultados são baseados nos valores das tabelas 8 e 9. 

Analisando-se comparativamente os valores de razão de chances do diferencial 
salarial, o maior valor é observado para municípios. Enquanto o aumento de uma 
unidade no diferencial salarial acarreta elevação de 25,26% na chance de migrar 
entre microrregiões, o aumento na chance de migração entre municípios é de 
27,80%. De acordo com Sahota (1968), o maior desmotivador da migração é a 
distância; por isso, como um deslocamento entre microrregiões é maior do que 
entre municípios, seria necessário maior retorno econômico para compensar esse 
maior movimento.

TABELA 12 
Comparação entre as razões de chance (1996-2008)

Variáveis
Razão de chance

Municípios Microrregiões

Diferencial salarial 1,2780*** 1,2526***

Experiência (t-1) 0,9993*** 0,9990***

Experiência² (t-1) 1,0000*** 1,0000***

Idade 1,7735*** 1,7985***

Idade² 0,9958*** 0,9957***

População 1,0000*** 1,0000***

PIB per capita 0,9691*** 0,9172***

Fonte: Tabelas 8 e 9.
Elaboração dos autores.
Obs.: ***, ** e * representam estatisticamente significativo a 1%, 5% e 10%, respectivamente.

Com relação à experiência dos indivíduos, em ambos os casos, essa variável 
tem sinal negativo, representando um fator que desencoraja a fuga de cérebros. 
Ao se analisarem as razões de chances, os valores são de -0,07% para municípios e 
-0,10% para microrregiões. Um mês a mais de senioridade desestimula menos um 
trabalhador a migrar entre municípios que microrregiões. Essa diferença pode ser 
avaliada como resultado do risco de migrar, que é maior para maiores distâncias, 
como ocorre na fuga de cérebros entre microrregiões.

A variável idade apresentou sinal positivo para as duas regressões. Diferente-
mente das duas variáveis analisadas anteriormente nesta seção, o valor da razão de 
chances para microrregiões foi superior ao valor para municípios, sendo, respec-
tivamente, 79,85% e 77,35%.
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O resultado do PIB per capita na localidade de origem apresentou sinal ne-
gativo, sendo uma alteração no valor um maior desmotivador da migração entre 
microrregiões do que entre cidades. O valor da razão de chances para essa variável 
foi de 0,9691 para municípios e 0,9172 para microrregiões.

5 CONCLUSÃO

Este estudo teve como objetivo identificar e analisar os principais determinantes 
do movimento migratório de fuga de cérebros no mercado formal brasileiro para o 
período 1995-2008. De forma específica, esta pesquisa buscou apresentar caracte-
rísticas e determinantes da fuga de cérebros municipal e microrregional, utilizando, 
respectivamente, estatísticas descritivas e um modelo logit com efeitos fixos.

A fuga de cérebros não possui tendência uniforme ao longo dos anos – isto 
é, esta não apresentou crescimento ou decrescimento ao longo dos quatorze anos 
analisados, nem no âmbito municipal nem no microrregional. Em contrapartida 
a esse fato, o número de migrantes sem ensino superior apresentou redução.

De acordo com os dados da amostra, o trabalhador classificado como fuga 
de cérebro municipal recebe, em média, R$4.884,40, enquanto os outros indiví-
duos com nível superior recebem R$4.348,24. A média de idade dos indivíduos 
classificados como fuga de cérebros é de aproximadamente 40 anos; isso ocorre 
para os migrantes entre microrregiões com nível superior. A relação salarial entre 
os trabalhadores com nível superior também se mantém, com os que migraram 
ganhando R$5.004,68 e os que não migraram, R$4.348,34.

Os municípios que apresentaram maior recebimento de indivíduos que se 
caracterizavam como fuga de cérebros foram São Paulo, com 5.911 trabalhadores, 
Porto Alegre, com 3.731 indivíduos, e Rio de Janeiro, com 3.248 pessoas. Na 
fuga de cérebros microrregional, observamos que o maior número de indivíduos 
é da microrregião de São Paulo, contabilizando 5.519 migrantes. Em seguida, está 
Porto Alegre, com 3.700 imigrantes. Em terceiro, está a microrregião do Rio de 
Janeiro, que recebeu nesse período 2.738 trabalhadores.

No que diz respeito aos determinantes da migração, os resultados das regres-
sões confirmaram o esperado – ou seja, assim como amplamente debatido pela 
literatura do tema, os rendimentos são um importante fator que os indivíduos 
analisam na tomada de decisão de migração. A variável de experiência apresentou 
sinal negativo, o que significa que o aumento da senioridade do indivíduo reduz 
a probabilidade de ele migrar. A idade do indivíduo tem efeito positivo sobre a 
decisão de migração do indivíduo qualificado – isto é, quanto maior a idade, maior 
a probabilidade de migrar.
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O PIB per capita da localidade de origem tem efeito desestimulador na decisão 
de tornar-se um indivíduo “fuga de cérebro”. Quanto maior for o PIB per capita 
da localidade de origem, menor será a chance de o indivíduo migrar. No que se 
refere à população, quanto maior for esta no município ou na microrregião de 
origem, menor a probabilidade de que o indivíduo migre. Isso evidencia possíveis 
efeitos relacionados à economia de aglomeração, os quais apontam para a atração 
de trabalhadores qualificados para grandes centros.

Uma possível extensão deste estudo é a inclusão da análise da mobilidade de 
retorno dos trabalhadores, a qual não foi incorporada a esta pesquisa, pois foge ao 
seu escopo. No que se refere às políticas públicas, os resultados obtidos nesta aná-
lise podem nortear a melhor alocação de recursos para atrair ou não determinados 
trabalhadores com perfis adequados para potencializar o desenvolvimento de um 
município ou de uma região. Vale destacar que essas políticas não necessariamente 
precisam ser focadas diretamente na fixação do trabalhador em sua origem, pois 
melhorias nos níveis educacionais e nas condições de vida, diminuição da vio-
lência, maiores oportunidades de emprego, entre outros fatores, podem também 
influenciar esse desenvolvimento. 
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