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RESUMO 

 

O termo migração remete ao movimento de entrada (imigração) ou saída (emigração) de 

indivíduos em regiões, é um tema que é discutido em diversas áreas acadêmicas por modificar 

características econômicas, geográficas e sociais, e está diretamente ligado ao desenvolvimento 

que ocorre de forma desigual entre as regiões. A partir disso, este trabalho busca avaliar as 

migrações entre a região Nordeste para a região Sudeste do Brasil, considerando pontos que 

contribuíram para a desigualdade entre estas regiões. Essa análise é feita com base em 

interpretações de trabalhos que abordam o assunto e em uma pesquisa empírica dos fluxos 

migratórios entre as partes. A metodologia utilizada para obtenção de saldo migratório foi o 

método direto, com dados dos censos realizados pelo Instituto Brasileiro de Geografia e 

Estatística (IBGE), que servem de base analítica deste trabalho. Diante disso, é nítida a 

necessidade da elaboração de políticas de geração de emprego e renda na região Nordeste para 

mudar a realidade do emigrante que se desloca, principalmente, em função das desigualdades 

regionais existentes no país.  

 

Palavras-chaves: Migração. Desenvolvimento. Desigualdade. Acumulação de capital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 

 

The term migration is discussed in several academic areas because it modifies economic, 

geographic and social characteristics, and is directly related to development that occurs 

unevenly between regions. From this, this work seeks to evaluate the migrations between the 

Northeast region and the Southeast region of Brazil, considering points that contributed to the 

inequality between these regions. This analysis is based on interpretations of papers that 

approach the subject and on an empirical survey of migratory flows between the parties. The 

methodology used to obtain the migratory balance was the direct method, with census data by 

the Brazilian Institute of Geography and Statistics (IBGE), which serve as an analytical basis 

for this work. In view of this, it is clear the need to elaborate policies to generate employment 

and income in the Northeast to change the reality of the emigrant who travels, mainly due to 

regional inequalities in the country. 

 

Keywords: Migration. Development. Inequality. Accumulation of capital. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

1.1 PROBLEMA DE PESQUISA 

 

Abordar o tema migração significa estudar o dinamismo do movimento populacional, 

que causa o inchaço de alguns lugares e o esvaziamento de outros. O maior causador desse 

movimento são as desigualdades entre as regiões, onde quanto maior o acumulo de capital de 

uma região, mais atrativa está de ser ponto de destino dos fluxos migratórios de regiões com 

baixo desenvolvimento (MYRDAL, 1968). Em países periféricos, como o Brasil, esse 

movimento interno é muito comum. 

O estudo desse assunto, especialmente entre as regiões Nordeste e Sudeste é bastante 

plausível, já que tal movimento vem sendo notado há tempos, como coloca Da Mata (2007): “o 

Brasil, historicamente, tem-se verificado o deslocamento interno de um imenso contingente 

populacional, principalmente da região Nordeste para a Sudeste do país”. Para o autor, os 

motivos são “variáveis institucionais, políticas e geográficas na explicação das diferenças 

regionais de renda” que são os principais fatores desse fluxo migratório. 

Em contrapartida Singer (1998), atribui como causas para migrações internas fatores de 

expulsão e atração que certas regiões apresentam aos seus moradores. No caso das regiões em 

análise desse trabalho esses fatores são claramente estruturais que se intensificaram com o 

passar do tempo, os chamados por Singer “desequilíbrios” entre os locais. O autor afirma que 

o movimento migratório se dá principalmente por motivos econômicos.  

O objetivo geral da pesquisa é investigar os principais fatores econômicos que 

influenciaram e/ou influenciam as migrações internas do Brasil, com foco no fluxo 

populacional entre a região Nordeste em direção a região Sudeste e os, mostrando que o fator 

climático, a seca, não é o principal responsável por esse fluxo inter-regional nacional. No 

decorrer da pesquisa, serão analisados alguns momentos da economia nacional, abordando o 

açúcar, o café e a industrialização do país. 

No século XIX a região Nordeste era responsável por quase metade da população 

brasileira com um total de 46,7% dos habitantes (segundo IBGE), desde então a região vem 

diminuindo sua população devido a intensificação das migrações para região Sudeste. A perda 

no saldo migratório nordestino se manteve constante até a década de 1980 onde a perda liquida 

começou a diminuir passando de -876.545 no senso 1986/1991, para -754.048 no senso 

1995/2000 e por último para -701.078 no senso 2005/2010 (censos demográficos realizados 
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pelo IBGE). Esses números despertaram o interesse de estudar os determinantes econômicos 

da migração do nordeste para o sudeste: do fim da atividade açucareira ao século XXI. 

 O trabalho começa demonstrando o Nordeste como a região mais próspera do Brasil no 

início da colonização e relata o açúcar como principal motivo disso, tanto que quando este 

produto entra em decadência os investimentos seguem outros rumos, principalmente para a 

região Sudeste primeiramente com a descoberta de ouro em Minas Gerias e posteriormente com 

a cultura do café em São Paulo. 

 Diante disso na metade do século XIX o café assume o posto de produto mais importante 

do Brasil e com a economia do açúcar estagnada a região Sudeste começa a drenar capital 

humano e financeiro do Nordeste começando, de forma modesta, as migrações entre estas 

regiões (MARTINS, 1984). 

 Com o advento da industrialização, que ganhou força com a crise do café de 1929, a 

região Sudeste foi a mais beneficiada por que possuía grande estrutura e acumulo de capital e 

por foi o berço do processo industrial do país, enquanto no Nordeste o açúcar não deixou essa 

herança como o café (FURTADO ,1959). Com isso começa a intensificação das migrações 

nordestinas para o Sudeste que só veio minimizar no final da década de 1980 no neoliberalismo 

econômico brasileiro onde muitas industrias migraram para a região Nordeste a procura de mão 

de obra barata e incentivos fiscais, essa etapa acabou gerando novos empregos e contribuiu para 

a diminuição do fluxo migratório Nordeste-Sudeste nas últimas décadas (MIOTO, 2008). 

Por fim concluímos, que a maior parcela da massa migrante nordestina sai de sua terra 

natal devido à falta de perspectiva de crescimento pessoal e financeiro. É nítida a necessidade 

de novas políticas públicas de geração de emprego e renda para o Nordeste e uma reforma 

agrária na região para fixar o possível imigrante em sua terra de origem com reais condições de 

trabalho próprio, com isso minimizar as desigualdades e migrações com a região Sudeste.  

O trabalho se dará em quatro capítulos, sendo este o Primeiro como introdutório. O 

capítulo posterior irá observar o ciclo econômico da cultura do açúcar e do café e como ambos 

os produtos estão ligados ao processo de industrialização nessas regiões e como este tem 

influenciado no fluxo migratório que vemos nos dias de hoje. 

O terceiro capítulo irá tratar das mudanças no fluxo migratório do Nordeste para o 

Sudeste desde a abertura econômica brasileira, os impactos que o neoliberalismo teve nas 

migrações do Brasil e mostrar esses números por meio tabelas e gráficos feitos através de 

consulta ao site do IBGE onde retiramos os Censos. 

O quarto e último capítulo com base em dados extraídos do IBGE/IPEA se refere a 

evolução do PIB da região Nordeste desde o processo de descentralização econômica, gerada 
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pelo neoliberalismo dos anos de 1990 que fez empresas migrarem das regiões Sul e Sudeste 

para o território nordestino. Com isso expor a evolução do emprego no Nordeste e como a 

somas desses fatores atuaram para a redução da emigração nordestina para o Sudeste. 

 

1.2 OBJETIVOS 

 

1.2.1 Objetivo Geral 

 

 Analisar os fatores que contribuíram para os movimentos migratórios da 

região Nordeste para a região Sudeste. 

 

1.2.2 Objetivos Específicos 

 

 Estudar a formação econômica de ambas as economias, com base no 

açúcar (Nordeste) e no café (Sudeste). 

 Discutir como a industrialização teve impacto nas migrações entre as 

regiões. 

  

1.3 METODOLOGIA  

 

 A investigação se direcionará em torno das migrações internas do Brasil, com foco no 

fluxo populacional entre a região Nordeste em direção a região Sudeste e os principais fatores 

econômicos que influenciaram e/ou influenciam esse movimento. No decorrer da pesquisa, 

serão analisados alguns momentos da economia nacional, abordando o açúcar, o café e a 

industrialização do país.  

 O primeiro passo deste trabalho é a construção de uma revisão teórica, que leva em 

conta as principais abordagens sobre a problemática das migrações internas e do 

desenvolvimento econômico regional.  

Além da construção deste marco teórico é elaborada uma análise documental com fontes 

de dados primárias para captar a grandeza e origem/destino dos fluxos migratórios. Esta 

compreende a parte descritiva do trabalho, uma vez que busca descrever o fenômeno migratório 

do ponto de vista empírico. 

A pesquisa será desenvolvida a partir de um levantamento documental e bibliográfico, 

notadamente em livros, revistas e artigos que abordem sobre o tema, bem como coleta de dados 

em documentos e relatórios, tendo como recorte temporal desde a decadência da economia do 
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açúcar no Nordeste no século XIX ao início do século XXI. “Tudo o que é vestígio do passado, 

tudo o que serve de testemunho, é considerado como documento ou ‘fonte” (CELLARD, 2008, 

p. 296). Appolinário (2009, p. 67), expande a visão da definição de pesquisa documental: 

“Qualquer suporte que contenha informação registrada, formando uma unidade, que possa 

servir para consulta, estudo ou prova. Incluem-se nesse universo os impressos, os manuscritos, 

os registros audiovisuais e sonoros, as imagens, entre outros”. Segundo Gil (2002), a pesquisa 

bibliográfica é desenvolvida com base em material já elaborado, constituído por livros e artigos 

científicos. A partir desses materiais, o investigador tem a possibilidade por meio de fatos 

escritos realizar um melhor trabalho do que mediante uma observação direta dos fatos. 

Corroborando com esse pensamento temos Oliveira (2007, p.69): “O mais importante para 

quem faz opção pela pesquisa bibliográfica é ter a certeza de que as fontes a serem pesquisadas 

já são reconhecidamente do domínio científico”. 

 Quantos aos fins a pesquisa apresenta-se como descritiva e exploratória. A pesquisa 

descritiva, segundo Vergara (2007), é aquela que expõe características de determinada 

população ou determinado fenômeno. Podendo também, descobrir a existência de relações entre 

as variáveis e determinar a natureza dessa relação. A pesquisa exploratória de acordo com Gil 

(2009), tem como principal objetivo identificar os fatores que determinam ou contribuem para 

a ocorrência dos fenômenos, tendo como objetivo encontrar respostas para os objetivos 

pretendidos na pesquisa. Já para Andrade (2002) a pesquisa exploratória possui finalidades 

fundamentais, tais estas: proporcionar maiores informações do assunto que se pretende estudar; 

facilitar a delimitação do tema de pesquisa; nortear a fixação dos objetivos e a formação das 

hipóteses. 
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2 PRIMEIROS INDÍCIOS DA MIGRAÇÃO NORDESTE-SUDESTE 

 

O objetivo desse tópico é identificar os primeiros fatores que causaram a migração 

nordestina para a região Sudeste, e , de forma sucinta, demonstrar como aquela região deixou 

de ser a mais importante do Brasil (período da colonização até a Primeira República) perdendo 

o posto para a região Sudeste (a vinda da família real para o Rio de Janeiro, a decadência no 

preço da cana-de açúcar na Europa e a ascensão do café), causando, desde o século XIX, um 

movimento de migração da população do Nordeste para o sul do país. 

 

2.1 MIGRAÇÃO DA MÃO DE OBRA 

 

 Nesse tópico iremos falar das principais motivações que levam as migrações internas, 

com foco no fluxo entre as regiões Nordeste e Sudeste do Brasil, os fatores que repelem os 

trabalhadores de uma localidade para outra, com base em estudos realizados nas últimas 

décadas, como a teoria neoclássica que defende que um primordial fator seria questões 

econômicas, diferenças entre os salários onde os trabalhadores saem dos mercados com baixas 

remunerações em direção aos grandes centros econômicos, que apresentam os melhores níveis 

de salários ou saem para encontrar vagas devido à escassez de demanda por emprego de sua 

região.  

De acordo com Mioto (2008, p.21):  

 

 
A corrente neoclássica sustenta que a migração é consequência de uma 

decisão individual, que ocorre a partir de uma análise custo/benefício, onde o 

migrante escolhe, por partir de um lugar se o local de destino apresentar um 

diferencial de salário/renda positivo, ou seja, se esse deslocamento aumentar 

seu bem-estar. 

 

 

O autor demonstra a visão dos neoclássicos no tocante as migrações, na qual, segundo 

eles, não existe migração compulsória ou forçada, a decisão de migrar é individual e tem como 

motivo custo/benefício. Os neoclássicos foram uns dos primeiros a debater esse fenômeno.  

A teoria neoclássica desenvolveu diversos modelos para estudar os motivos que causa 

as migrações, as imigrações e as emigrações, podendo usar de várias óticas para análise do que 

se pretende avaliar dando origem a vários modelos que visam o estudo desses movimentos 

populacionais. Mas nos interessa é a estrutura teórica denominada “push-pull”, esse modelo 

avalia como motivos do fluxo migratório os fatores econômico, sociais e políticos sobre os 
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indivíduos em certas localidades que são causadores da migração para outras regiões onde os 

mesmo fatores sejam mais favoráveis para os indivíduos, o “push” são os fatores que expulsão 

da massa migrante de uma região, já o “pull” são fatores que apresentem atrativos, justamente 

para os indivíduos que saem por motivos “push” de suas localidades (SOARES, 2002). A partir 

dessa estrutura iremos expor os principais fatores para o fluxo migratório do Nordeste para o 

Sudeste brasileiro. 

Outro autor com forte posicionamento sobre migrações é Singer (1998), para ele a 

concentração de acumulação de capital em certas regiões é um dos principais determinantes 

para as migrações internas, pois acaba criando grande desigualdade econômicas entres estas, 

fazendo com que os trabalhadores irem em busca dos benefícios apresentados nas localidades 

dessa concentração como melhores salários, saúde, segurança, educação. Surgindo, portanto, 

os fatores de expulsão e os fatores de atração nas regiões.  

 Singer (1998), define a origem e o destino da massa de migração interna da seguinte 

maneira, a origem se dá de acordo com os fatores de expulsão das localidades de onde vivem, 

e vão para os mercados mais desenvolvidos que apresentem os fatores de atração.  

 Mioto (2008), demonstra que a partir dos anos de 1950 se intensifica a migração 

nordestina para a região Sudeste, devido ao fato de um crescente êxodo rural na região, fator 

que vemos até os dias atuais, e um considerável aumento na demanda por capital humano no 

Sudeste, devido a intensificação da indústria, principalmente no estado de São Paulo. 

Esse êxodo rural colocado por Mioto (2008), se deu principalmente pelo incremento de 

tecnologia e aumento dos latifúndios na agricultura do Nordeste, à medida que se introduzia 

novos maquinários, mais trabalhadores eram dispensados de suas funções e estes começaram a 

migrarem com suas famílias para os grandes centros econômicos nacionais em busca de 

melhores condições de vida e emprego. “As localidades e regiões, onde a atividade econômica 

está se expandindo, atrairão imigração em massa de outras partes do país” (MYRDAL, 1968, 

p.53). 

A região brasileira com maior evasão de migrantes é a Nordestina, em segundo lugar, 

com número bem menor, está a região Norte (JUSTO, 2006).  Isso por causa da concentração 

de renda nas demais regiões, em especial Sudeste e Sul, e pelo seu histórico de baixo 

desempenho econômico causado pelo pequeno dinamismo no comércio que impede que cresça 

a demanda por empregos e, consequentemente, mantém o consumo baixo, não ampliando os 

investimentos, essas causas estruturais são principais fatores do fluxo Nordeste-Sudeste por não 

terem horizontes de aumento de oferta de mão de obra.  

 Explica Singer (1998, p.52): 
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[...] a migração interna é um processo social, deve-se supor que ele tenha 

causas estruturais que impelem determinados grupos a se pôr em movimento. 

Estas causas são quase sempre de fundo econômico – deslocamento de 

atividades no espaço crescimento diferencial da atividade em lugares distintos 

e assim por diante – e atingem os grupos que compõem a estrutura social do 

lugar de origem de um modo diferenciado. 

 

 

No próximo tópico iremos mostrar os primeiros indícios de migração entre o Nordeste 

para a região Sudeste que data no século XVIII, avaliar como se deu esse processo e quais 

fatores contribuíram para esse movimento populacional. 

 

2.2 TRANSIÇÃO DA CULTURA DO AÇÚCAR PARA A CULTURA DO CAFÉ 

 

 Nesse tópico iremos mostrar como ocorreram os primeiros indícios de migração, tanto 

em mão de obra quanto de capitais do Nordeste (região mais importante do Brasil até metade 

do século XIX) para a região Sudeste que é a principal área econômica do país nos dias atuais. 

 Para Dezan (2007), a migração ocorre de modo voluntária ou compulsória, assim os 

seres humanos são impulsionados por problemas políticos, econômicos e sociais. Esses fatores 

apontados pelo autor são plausíveis na migração de capital humano do Nordeste para o Sudeste, 

veremos adiante com base nos trabalhos de Prado (2017) e Furtado (1959), que a região 

nordestina era o centro político, econômico e social do Brasil, a partir decadência do açúcar 

esse tripé se desloca para as regiões sulinas assim começando os primeiros fluxos. 

Prado (2017), afirma que a região nordestina se destacou na produção do açúcar, esse 

produto era uma especiaria cobiçada no mercado internacional e seu preço comercial era muito 

elevado. Durante séculos o açúcar originou grande lucros, mas a partir do século VIII esse 

produto começar a perder valor, como explica Furtado (1959): a decadência da economia do 

açúcar se deu por alguns fatores, principalmente por motivos internacionais, uma forte 

concorrência que causou a queda nos preços, primeiro com o açúcar holandês e depois com o 

açúcar de beterraba alemão. Esses fatores foram de grande impacto para o Nordeste, pois o 

açúcar era a atividade de maior relevância da região, Portugal não permitia a introdução de 

produção manufatureira na colônia e a outra atividade que desenvolveu foi a pecuária extensiva, 

basicamente para consumo interno não para gerar grandes divisas para o Brasil. 

Furtado (1959), aponta que a partir século XVIII o açúcar foi perdendo força na 

economia brasileira, não alcançando os lucros obtidos nos séculos XVI e XVII, mesmo com 

todo o esforço dos senhores de engenho em manter uma alta produção, a desvalorização do 

preço persistia. Os olhos de Portugal para o açúcar se viam menos atraídos em continuar com 
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os investimentos. Com a descoberta do ouro em Minas Gerais toda a atenção se vira para a 

região Sudeste, tanto em capitais quanto em mão de obra, começando uma migração do 

Nordeste para o Sudeste.  

Para Furtado (1959), os senhores de engenho usaram toda sua influência política para 

proteger o açúcar, mas sem sucesso por que o açúcar estava perdendo valor por fatores 

internacionais, não por motivos internos. No mesmo período ocorreu o descobrimento do ouro 

no Sudeste e com isso toda a atenção que o Nordeste tinha se desloca. Corroborando com essa 

visão temos Prado (2017). 

 Para Prado (2017, p.37): 

 

 
A mineração do ouro no Brasil ocupará durante três quartos de século o centro 

das atenções de Portugal, e a maior parte do cenário econômico da colônia. 

Todas as demais atividades entrarão em decadência, e as zonas em que 

ocorrem se empobrecem e se despovoam. 

 

 

Começa-se uma migração de mão de obra, de forma compulsória por parte dos escravos 

e com interesse por parte da mão de obra livre. A tabela um mostra como a região nordestina 

era o centro econômico brasileiro na época do auge da economia do açúcar, onde se encontrava 

a maior parcela da população. 

 

TABELA 1 - EVOLUÇÃO DA POPULAÇÃO BRASILEIRA E NORDESTINA, DE 1872 

A 1987 

 

 Recenseamento 

Brasil Nordeste NE-BR 

 

(hab.) (hab.) % 

 

1872 9.930.478 4.538.550 46,7 

1890 14.333.915 6.002.047 41,9 

1900 17.438.434 6.749.507 38,7 

1920 30.635.605 11.245.921 36,7 

1940 41.236.315 14.434.080 35,0 

1950 51.944.397 17.972.832 34,6 

1960 70.967.185 22.427.484 31,6 

1970 94.508.554 28.675.081 30,3 

1980 118.002.786 34.311.394 28,9 

1987 141.382.000 40.838.000 28,9 

Fonte: Anuário Estatístico do Brasil, 1965 (IBGE). 
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Segundo a Tabela um, o Nordeste se concentrava a maior parte da população brasileira 

chegando até a quase 50% em 1872, a medida que o açúcar ia perdendo força as migrações 

aumentavam para o Sudeste. 

Martins (1984), comprova esta redistribuição espacial mostrando que houve, entre 1854 

e 1872, uma grande perda líquida da população escrava do Norte e do Nordeste e um grande 

ganho do Sudeste em função do tráfico interprovincial. A primeira fase de migração entre as 

regiões se deu de forma compulsória da mão de obra escrava, por meio do tráfico interno, que 

se intensificou desde a lei da Inglaterra que proibia o tráfico internacional de negros. 

 A decadência do açúcar no Nordeste e a expansão da mineração no Sudeste causou 

grandes mudanças no Brasil, no tocante econômico, político e social. Desde então o eixo 

econômico brasileiro se desloca para o Sudeste, como menciona Prado (2017). 

De acordo com Prado (2017, p. 44):  

 

 
As transformações provocadas pela mineração deram como resultado final o 

deslocamento do eixo econômico da colônia, antes localizado nos grandes 

centros açucareiros do Nordeste (Pernambuco e Bahia). A própria capital da 

colônia (capital mais de nome, pois as diferentes capitanias, que são hoje os 

Estados, sempre foram mais ou menos independentes entre si, subordinando-

se cada qual diretamente a Lisboa) transfere-se em 1763 da Bahia para o Rio 

de Janeiro.  

 

 

Posteriormente a esse primeiro fluxo ocorre o desenvolvimento da cultura do café, como 

coloca Furtado (1959), com o esgotamento das minas de ouro no Sudeste os investimentos 

brasileiros se voltaram para a economia cafeeira que já vinha crescendo desde o século XVII, 

com sua valorização e alto preço no mercado internacional, especialmente na Europa e Estados 

Unidos, o café se tornaria o produto de maior importância na balança comercial do Brasil. O 

fluxo migratório criado pela corrida do ouro no Nordeste para o Sudeste continuou com a 

cultura do café atraindo mão de obra escrava e trabalhadores livres.  

 Logo se nota que a economia gerada pelo café era diferente da gerada pelo açúcar em 

vários sentidos. Estudos apontam que um dos principais motivos para o pequeno crescimento 

do mercado interno do Nordeste na época da cultura canavieira seria que os grandes investidores 

estavam fora da colônia e todo os lucros formados pela comercialização do açúcar era mandado 

para fora do país, em especial para a metrópole portuguesa e/ou para os investidores holandeses 

(antes da união ibérica) isso resultou em baixo dinamismo na economia por falta de dinheiro 

no mercado, impossibilitando a ascensão de novos produtos e que os salários se elevassem 

naquela região.  
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Conforme Furtado (1959, p.171): 

 

 
Se compara o processo de formação das classes dirigentes nas economias 

açucareira e cafeeira percebem-se facilmente algumas diferenças 

fundamentais. Na época de formação da classe dirigente açucareira, as 

atividades comerciais eram monopólio de grupos situados em Portugal ou na 

Holanda.  

 

 

Em contra partida ao açúcar, o café se articulou com empresários locais e todo acumulo 

de capitais ficava em solo nacional, não saia para outro país como na economia canavieira (todo 

o lucro era mandado para Portugal), isso possibilitou em investimentos de infraestrutura para a 

região Sudeste e principalmente para os paulistas, criando um grande dinamismo econômico 

nessa região resultando no surgimento de novos ramos de investimentos contribuindo para uma 

maior oferta de empregos, fornecendo os melhores salários da época motivando a vinda de 

estrangeiros e nordestinos para a região, fatores esses que a partir da crise de 1930 serviriam de 

base para a industrialização brasileira (FURTADO, 1959). 

Prado (2017, p. 123), complementa Furtado nesse sentido: “depois dos senhores de 

engenho e dos grandes mineradores, os fazendeiros de café se tornam a elite social brasileira. 

E em consequência (uma vez que o país já era livre e soberano) na política também”. 

Furtado (1959), a importância econômica e política que a cultura cafeeira representava 

para o Brasil era de tamanha magnitude que todas as decisões econômicas tomadas visavam 

primeiramente o café. Os cafeicultores eram beneficiados com linhas de créditos e em certos 

momentos o governo usavam as taxas de câmbio para assegurar os lucros dos fazendeiros.  

O plano político de variação de câmbio vislumbrava em manter os lucros dos 

cafeicultores altos, essa manobra concentrava ainda mais a renda nas mãos destes, em especial 

os grandes fazendeiros de café no Sudeste enquanto o açúcar não acumulava capital no mesmo 

volume, isso posteriormente iria dificultar no processo industrial na região Nordeste 

(FURTADO, 1959). 

Desde o início de século XX o café vinha sofrendo diversas crises e o cenário industrial 

vinha ganhando espaço no cenário econômico do Brasil. O processo de industrialização ira se 

intensificar a partir de 1930 com a quebra da bolsa de valores de Nova Iorque, onde o café teve 

sua maior crise, com isso a indústria passou a ser a maior atividade econômico do país e causou 

a intensificação nas migrações entre Nordeste e Sudeste nas décadas seguintes, pois o processo 

industrial no Brasil ocorreu de forma muito superior na região sulista do que no resto do país. 
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2.3 INDUSTRIALIZAÇÃO BRASILEIRA E A INTENSIFICAÇÃO DA MIGRAÇÃO 

ENTRE O NORDESTE E O SUDESTE 

 

Nesta seção iremos averiguar como o processo de industrialização teve relação nos 

fluxos migratórios entre a região Nordeste para a região Sudeste, fazendo uma linha da década 

de 1930 até o começo dos anos 2000.  

O setor industrial era visto com grandes expectativas de lucro e vinha ganhando espaço 

na economia do Brasil desde a segunda metade do século XIX, atraindo cada vez mais 

investimentos para o setor, como mostra o gráfico um.  

 

GRÁFICO 1 - NÚMERO DE ESTABELECIMENTOS FABRIS – BRASIL (1850-1895) 

 
Fonte: Nícia Vilela Luz. A luta pela industrialização do Brasil (1852), p.35; Roberto Simonsen. A Evolução 

Industrial do Brasil (1884, 1889, e 1852), p.25; Heitor Ferreira Lima. Evolução Industrial de São Paulo, p. 52 

(1852). 

 

 Depois do crash da bolsa de Nova Iorque em 1929, a cafeicultura deixou de atrair 

investimentos de mesma magnitude que se vira no início do século XX, os grandes 

investimentos mudaram de rumo, agora o grande fazendeiro, majoritariamente, direcionava 

seus recursos/capitais para o setor de indústria que vinha crescendo no país nas últimas décadas 

(tabela dois), a indústria se tornava um novo centro de investimentos da economia brasileira 

tendo sua participação cada vez mais crescente (VALIM, 1996). 

 

TABELA 2 - VALOR DA PRODUÇÃO INDUSTRIAL POR ESTADO EM RELAÇÃO AO 

BRASIL (% DO TOTAL) 

Unidades da 

federação 

1907 1919 1939 1970 2007 

Pernambuco 7,4 6,8 4,8 2,1 1,3 

Bahia 3,4 2,8 1,4 1,6 5,2 

0

100

200

300

400

500

1850 1852 1884 1889 1895

ANOS



23 

 

Minas Gerais 4,4 5,6 6,5 7,1 10,4 

Rio de janeiro 7,6 7,4 5,0 15,5 7,9 

Guanabara* 30,2 20,8 17,0 - - 

São Paulo 15,9 31,5 45,4 57,2 40,5 

Paraná 4,5 3,2 2,2 4,5 7,3 

Rio Grande do Sul 13,5 11,1 9,8 6,3 8,0 

Santa Catarina 1,9 1,9 1,8 3,2 4,8 

Outros 11,2 8,9 6,1 2,5 14,6 

Total 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 

Obs.: *A Guanabara (Distrito Federal até 1960) e o Rio de Janeiro formavam duas unidades separadas 

até 1975, quando foram fundidos no atual Estado do Rio de Janeiro. 

Fonte: VESENTINI, José Willian, Geografia: O mundo em transição. 2009. 

 

Analisando a tabela dois, notamos que a partir dos anos de 1907 a produção industrial 

já se concentrava no Sudeste, cerca de 58%, depois da queda do preço do café em 1929 (crise 

estadunidense) a participação industrial deu grande salto na participação da economia da região, 

aumentando para 73,5% em 1939. Enquanto no Nordeste a participação caiu de 10,8% em 1907, 

para 6,2% em 1939, número que só veio a melhorar em 2007 com 6,5%. 

Furtado (1959), afirma que o processo industrial cresceu cerca de 50% no período entre 

1929 e 1937, justamente depois da crise do café em 1929 a partir desse fato os investimentos 

em volta do café vão em direção ao processo industrial. 

Nesse novo contexto a mão de obra usada na agricultura, em especial na cultura do café, 

foi aos poucos indo do setor primário para o setor secundário da economia, nesse momento 

temos uma mudança no padrão social brasileiro, pois a maior parte da população se concentrava 

no campo, desde então começa o êxodo rural em especial da região Nordeste para o Sudeste em 

busca de emprego nas grandes cidades (VALIM, 1996). 

Valim (1996, p.12), aponta mais alguns fatores para a transferência dessa mão de obra: 

 

 
Além dos fatores de atração para as cidades havia os de expulsão do 

trabalhador rural. Entre estes, a concentração da terra nas mãos de grandes 

latifundiários, a expansão da pecuária e da monocultura, a modernização dos 

instrumentos e meios de trabalho na agricultura com (tratores, maquinas, 

fertilizantes, novas sementes), além de causas naturais (secas, geadas, fortes 

chuvas). 

 

 

O Nordeste com baixo acúmulo de capital no século XIX se viu no século XX sem outra 

alternativa a não ser concentrar o que possuía em economias agrícolas e pecuárias e com isso 

acabou sofrendo com as fortes estiagens. O governo brasileiro focou toda sua a atenção na 
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região Sudeste que possuía a economia mais forte do Brasil (com as primeiras industrias) e que 

também tinha a maior influência política. Esses pontos causaram o grande desequilíbrio 

econômico entres as duas regiões e esse desequilíbrio é o motor que causa a migração entre as 

partes (SINGER, 1998).   

No final da década de 50 do século XX o governo começa a investir na infraestrutura 

nordestina, com a criação da SUDENE (Superintendência do Desenvolvimento do Nordeste) 

tinha como meta promover o desenvolvimento nordestino, começou seu esforço construindo 

projetos de irrigação, capacitação agrícola e oferecendo incentivos ficais para atrair empresas 

para a região. A SUDENE fracassou pois favoreceu oligarquias do Nordeste detentores de 

grandes latifúndios de terras ampliando a concentração de renda, nesse momento surge o 

processo conhecido como “indústria da seca” que vemos até hoje, onde dificulta o 

desenvolvimento do Nordeste. 

Em contra partida nos anos de 1950 intensifica a migração nordestina para o Sudeste, 

devido a sucessivas secas e mecanização na agricultura, começa um êxodo rural e como a região 

tinha um precário desenvolvimento industrial e com a concentração de terras nas mãos de 

latifundiários, o nordestino viu o Sudeste como uma oportunidade de melhorias, pois a região 

crescia de forma muito superior, ofertando mais empregos e melhores salários nos setores 

secundário e terciário da economia. Com isso começava o inchaço dos grandes centros 

industriais brasileiros, como a cidade de São Paulo. 

A década de 50 é considerada, pelos autores, (Martine; Camargo, 1984) como início do 

êxodo rural brasileiro, “no qual, aproximadamente 11 milhões de pessoas deixaram as áreas 

rurais nessa década, metade das quais originadas na Região Nordeste”. A principal motivação 

dessa migração é a procura de emprego e, consequentemente, melhores condições de vida. 

A partir do final da década de 1970 e início da década de 1980, o fluxo migratório 

Nordeste-Sudeste começou a reduzir (MIOTO, 2008). Desde então o índice de migração vem 

despencando, como mostra a tabela três. 

 

TABELA 3 - NORDESTE E ESTADOS: VOLUME DA MIGRAÇÃO LÍQUIDA DURANTE 

OS INTERVALOS CENSITÁRIOS – 1960-1991 

Estados Milhares de pessoas 

1960-70 1970-80 1980-1991 

Maranhão -509,2 68,6 - 

Piauí -89,5 -156,9 414,9 

Ceará -98,1 192,2 -132,9 

R.G. do N. 33,7 33,1 118,7 
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Paraíba -277,4 -111,2 -76,9 

Pernambuco -228,7 54,7 -284,1 

Alagoas -115,2 -44,0 38,1 

Sergipe -136,0 -27,3 75,4 

Bahia -683,4 -430,9 -76,6 

Nordeste -2.058,04 -1.416,2 -1.143,5 

Fonte: 1960-70-80: Moura, Hélio A. & Santos, Tais F., Dinâmica demográfica recente dos estados e microrregiões 

do Nordeste, FUNDAJ, 1986; 1980-91. 

Nota: Os valores negativos correspondem a situação de emigração Líquida. 

 

Segundo a tabela três desde o período da década de 1960-1970 a região Nordeste vem 

diminuindo sua perda migratória. Um dos motivos para essa redução se deu devido a abertura 

econômica da economia por meio do projeto neoliberal que ocasionou grande impacto na 

estrutura produtiva do Brasil (MIOTO, 2008). Ponto esse que será aprofundado no próximo 

capítulo. 
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3 ANÁLISE MIGRATÓRIA DA REGIÃO NORDESTE NAS ÚLTIMAS DÉCADAS 

 

 Este tópico procura demostrar as modificações ocorridas nos fluxos migratórios do 

Brasil nos censos de data fixa 1986/1991, 1995/2000 e 2005/2010 do IBGE. Com isso comparar 

os números da região Nordeste com as demais regiões do país. Inicialmente relatar como a 

abertura comercial brasileira no início da década de 1990 foi ponto chave na mudança no fluxo 

de emigrantes nordestinos para o Sudeste e em seguida diante do neoliberalismo mostrar as 

migrações de retorno de todas as regiões brasileiras, especialmente o caso do Nordeste. Por fim, 

como a soma desses dois pontos contribuíram para a diminuição do fluxo migratório Nordeste-

Sudeste. 

  

3.1 NEOLIBERALISMO COMERCIAL DE 1990 

 

 A abertura comercial brasileira ocorrida no início da década de 1990 trouxe alguns 

impactos para a indústria nacional, pois a concorrência que as grandes empresas internacionais 

traziam era de grande vulto e as firmas nacionais não tinham capital suficiente para acompanhar 

os investimentos em tecnologia dessas multinacionais.   

 Abordando sobre o assunto temos Mioto (2008), no qual relata que esse processo 

neoliberal ocasionou mudanças nos padrões migratórios, isso porque a abertura econômica foi 

aplicada de forma insensata no Brasil, de maneira muito rápida que alguns setores da economia 

não se prepararam adequadamente para a concorrência internacional que ingressava no país. 

Palavras de Mioto (2008, p.28): 

 

 
A partir dos anos 1980 observam-se mudanças no padrão migratório e nas 

perspectivas da economia brasileira. O projeto neoliberal aplicado de forma 

insensata no Brasil provocou sérias consequências para a estrutura produtiva 

do país – dada à rápida abertura econômica e o despreparo de alguns setores 

brasileiros para se inserirem no mercado mundial. 

 

 

A autora expõe de forma sucinta o projeto que o Brasil entrava no final de década de 

1980, o país não procurou analisar as consequências da abertura comercial, não que seja uma 

coisa ruim o liberalismo econômico, mas deveria ser acompanhado com um maior preparo do 

governo e das empresas para as mudanças econômicas que iria se enfrentar. 

Além de tecnologia as empresas internacionais traziam consigo, trouxeram também uma 

maior flexibilização do trabalho, no qual incrementava, aos poucos, na produção a troca de 

capital humano por capital intensivo, exigindo uma qualificação cada vez maior por parte da 
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classe trabalhadora que se mantinham em seu posto de trabalho, isso aumentou a seletividade 

nas vagas de emprego. No mesmo sentido temos Mioto (2008, p.28): 

 

 
[...] O padrão de acumulação flexível, as novas formas de organização da 

produção e as mudanças no mercado de trabalho (como a terceirização e a 

precarização  das condições  de trabalho) também agravaram a situação das 

regiões hegemônicas e periféricas. 
 

 

A autora relata que esse fator contribuiu para a diminuição de novas vagas de emprego 

no país, especialmente no Sudeste por ser o centro econômico nacional. Os menos qualificados, 

logo eram demitidos e muitos nordestinos foram afetados, assim estes começaram a migração 

de retorno para o Nordeste, consequentemente, esse cenário desestimulou a vinda de novos 

imigrantes do Nordeste. Com base no anunciado observemos a tabela quatro. 

 

TABELA 4 - SALDO MIGRATÓRIO DAS GRANDES REGIÕES BRASILEIRAS 

Grandes Regiões  1970-1980 1981-1991 1990-2000 1999-2004 

NORTE 517.570 529.790 346.321 72.948 

NORDESTE -1.776.971 -1.527.782 -1.458.814 -72.031 

SUDESTE 1.677.957 990.588 1.829.259 -142.075 

SUL -961.479 -497.145 168.968 72.336 

CENTRO-OESTE 542.923 504.548 659.016 227.013 

Fonte: elaboração de Mioto (2008), a partir dos dados disponíveis em Bearninger e Cunha (2007). 

 

Segundo a tabela quatro desde o período da década de 1970-1980 a região Nordeste vem 

diminuindo sua perda migratória e, em contra partida, a região Sudeste vem diminuindo seu 

saldo, chegando até ser negativo no período 1999-2004 (um dos motivos é a migração de 

retorno dos nordestinos).  

Nesse momento se vê algo pouco visto no cenário nacional, alguns segmentos 

industriais começam a migrar para regiões menos competitivas, deslocando-se para as demais 

regiões brasileiras, especialmente para a região Nordeste. Ocorre uma desconcentração da 

atividade econômica (CUNHA, 2003). 

Cunha (2003), aponta que várias regiões passaram a sofrer um processo de 

metropolização devido a essa desconcentração econômica. Corroborando a esse 

posicionamento, Mioto (2008, p.29) afirma que: “Somente os centros tradicionais de 
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concentração espacial, como São Paulo e Rio de Janeiro, apresentaram perda populacional, 

enquanto as regiões de Curitiba, Belo Horizonte, Recife, Salvador, entre outras, se 

metropolizaram”. 

Essa colocação da autora coincide com a tabela cinco, na qual o Sudeste vem 

diminuindo seu saldo migratório enquanto outras regiões diminuem seu déficit, como o 

Nordeste. Na região Nordeste ocorre na década de 1990 a chegada de indústrias vindas do Sul 

e Sudeste, essas por sua vez que procuravam menos custos em matérias-primas e em salários, 

fatores em abundância no Nordeste, este que colocou mais um fator na mesa de negociações, 

incentivos fiscais.  

Corroborando Carvalho diz (2010, p. 4):  

 

 
Nessa época, em meio a uma fase marcada pelo processo de liberalização da 

economia nacional e pela ausência de uma política de desenvolvimento 

industrial, com o esvaziamento da instituição coordenadora do planejamento 

regional, os maiores estados nordestinos, como Bahia, Ceará e Pernambuco, 

iniciaram uma estratégia de concessão de incentivos, a conhecida “guerra 

fiscal”. Essa política de atração de indústrias, por meio da renúncia dos 

tributos, logo depois seria adotada pelos demais estados.  

A iniciativa coincidiu com um período no qual indústrias do Sul e do Sudeste 

buscavam resolver problemas de deseconomias de aglomeração nos grandes 

centros, saindo de espaços saturados para baixar custos de produção em outras 

regiões. Muitas empresas intensivas de mão-de-obra, como as das indústrias 

têxtil e de calçados, deslocaram-se para o Nordeste, aproveitando os salários 

mais baixos. Essa estratégia, combinada à proximidade de fontes de matéria-

prima, infraestrutura local e desenvolvimento de novos mercados, foi o fato 

positivo numa década de dificuldades para a economia nordestina. 

 

 

A migração entre o Nordeste para o Sudeste perde ainda mais força com esse ocorrido, 

começa um novo fluxo nordestino de forma interna na região em direção as suas grandes 

cidades principalmente: Bahia-BA, Recife-PE e Fortelaza-CE, respectivamente, como aponta a 

figura um. 
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FIGURA 1 - MIGRAÇÃO NA DÉCADA DE 1990 NO BRASIL 

 

 

Ao analisar a figura um, percebemos o tamanho da migração nordestina para o Sudeste, a 

migração de retorno e as migrações dos interiores para as grandes metrópoles da região: 

Salvador, Recife e Fortaleza. Uma nova dinâmica nesse movimento populacional amplia-se 

desde o final da década de 1980, dois novos fluxos ganham força: migração de retorno e 

migração interna para as grandes metrópoles nordestinas. 

 

3.2 MIGRAÇÕES DE RETORNO PARA O NORDESTE 

 

 O tema migração de retorno data dos anos 1960, mas foi nos anos 1980 que a assunto 

ganhou maiores debates e trabalhos científicos sobre seu impacto, resultando em vários ensaios 

críticos. Os que ganharam maior destaque foram os Economistas Neoclássicos e New 

Economics of Labour Migration (NELM). 
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 Para os neoclássicos, a migração de retorno é resultado do fracasso de uma experiência 

migratória que não produziu os resultados esperados. Para a teoria neoclássica o indivíduo 

migrante tem como objetivo em se fixa de forma permanente e reunificar a família na região 

por ele escolhida, considerando o retorno como imagem negativa desses objetivos. 

 Em contra partida ao pensamento dos neoclássicos, os New Economics of Labour 

Migration (NELM) a migração de retorno é uma “estratégia calculada”, onde o migrante já visa 

seu retorno quando alcançar os objetivos pré-fixados (maior renda e acumulo de poupança), ou 

seja, o retorno é resultado de uma migração bem-sucedida. 

 Outra linha de pensamento sobre migração de retorno é a dos Estruturalistas. O mais 

conhecido é Francesco Cerase, onde em alguns pontos de sua teoria concorda com os 

neoclássicos e também com os NELM. Demonstram a existência de cinco tipos de migração de 

retorno: 

1- O “retorno do fracasso” (return of failure): o migrante encontra dificuldade em 

integra-se no mercado de trabalho formal. 

2- O “retorno conservador” (return of conservatism): o migrante planeja o retorno com 

dinheiro suficiente para investir em sua terra natal. 

3- O “retorno de aposentadoria” (return of retirement): refere-se aos migrantes 

aposentados que decidem regressar ao país de origem e adquirir um pedaço de terra 

e uma casa onde poderão passar a velhice.  

4- O “retorno inovador” (return of innovation): Refere-se aos atores “prontos a fazer 

uso de todos os meios e todas as novas competências adquiridas durante a própria 

experiência migratória”, com a finalidade de alcançar os próprios objetivos no país 

de origem. Cerase sublinha o fato de que estes migrantes se consideram inovadores, 

pois acreditam que as competências adquiridas no exterior, junto às economias 

poupadas, transformaram-nos em “portadores de mudança”.  

No Brasil a migração de retorno mais visível é o caso nordestino vindo da região 

Sudeste, esse movimento se intensificou devido a desconcentração econômica ocorrida no país 

desde a abertura comercial nos anos de 1990, que mudaram o panorama no que tange as 

migrações nordestinas, pois as políticas de investimento industrial no Nordeste influenciaram 

as chamadas migrações de retorno (CUNHA; BAENINGER, 2000). 

Nesse período a região Nordeste recebeu grandes investimentos, principalmente no setor 

público (que já vinha ocorrendo desde os anos de 1970) que ocasionou a abertura de novas 

vagas de trabalho, fatores que influenciaram as migrações de retorno (MARTINE, 1994). 

Martine (1994, p.1), registra: 
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O fenômeno do retorno nordestino pode ser analisado, por um lado, numa 

ótica sociológica, isto é, representaria um retorno aos lugares de origem, onde 

a rede de relações e conhecimentos facilitaria sobreviver durante os anos de 

crise. Do ponto de vista econômico, e numa interpretação complementar mais 

noventa, o retorno pode estar ligado ao fato de que, durante a década de 

oitenta, o Nordeste teria manifestado sinais positivos, por exemplo, uma 

administração pública mais eficaz, a abertura de novas fontes de trabalho, etc., 

fatos estes que teriam alentado o retorno. 

 

 

 A partir dos anos de 1990 os fluxos migratórios mudam como citado por Martine (1994). 

O predominante movimento populacional da população nordestina para a região Sudeste 

diminui nessa década ao mesmo tempo que aumenta outro movimento: urbano-urbano e 

migração de retorno (MUNIZ, 2002).  

Comentário de Muniz (2002, p. 10): 

 

 
No Brasil recente, de 1990 em diante, a predominância é da migração urbano-

urbana, principalmente como decorrência da redução do estoque da população 

rural que foi responsável pela maior parte dos fluxos ocorridos no período 

1960/80. Além da redução do fluxo migratório em direção aos grandes centros 

urbanos, outra tendência recente se refere à migração de retorno que vem 

ocorrendo para os considerados grandes reservatórios de força de trabalho, 

Minas Gerais e Nordeste. 

 

 

 Para melhor noção do número dessas migrações de retorno observemos a tabela cinco 

feita com base nos censos do IBGE, a tabela mostra todas as unidades federativas (UF) do Brasil 

e seu volume de retorno. 

 

TABELA 5 - BRASIL (UFs), IMIGRANTES DE RETORNO DE DATA FIXA – 1986/1991, 

1995/2000 E 2005/2010 

 

Unidades Federativas 

(UFs) 

1986/1991 1995/2000 2005/2010 

Imig. De 

retorno 

Imig. 

Total % 

Imig. De 

retorno 

Imig. 

Total % 

Imig. De 

retorno 

Imig. 

Total % 

Rondônia 2.093 1,65 6.091 7,31 6.760 10,26 

Acre 2.195 16,91 2.784 20,42 2.125 15,31 

Amazonas 3.712 6,25 8.620 9,62 7.280 10,19 

Roraima 498 1,41 1.007 2,11 1.620 6,34 

Pará 17.491 8,23 27.797 15,27 26.127 16.13 
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Amapá 1.555 6,58 2.326 5,22 2.530 6,83 

Tocantins 10.764 13,07 14.271 14,95 12.970 15,13 

Maranhão 34.997 33,83 43.187 42,84 40.915 38,72 

Piauí 28.236 38,71 40.998 46,20 28.695 38,98 

Ceará 63.058 51,84 78.469 48,16 49.004 43,61 

Rio Grande do Norte 27.658 36,60 27.749 35,61 20.435 30,17 

Paraíba 43.050 48,42 50.154 49,17 39.223 40,85 

Pernambuco 73.555 42,84 73.557 44,61 54.050 36,40 

Alagoas 17.006 27,84 23.239 41,52 20.274 37,83 

Sergipe 14.296 25,54 13.512 25,93 13.502 25,46 

Bahia 61.005 32,69 108.094 43,14 86.640 37,80 

Minas Gerais 155.323 41,77 161.044 35,96 111.447 29,60 

Espirito Santo 24.954 18,43 21.832 16,90 18.744 14,33 

Rio de Janeiro 37.667 14,86 49.351 15,43 47.144 17,42 

São Paulo 130.838 9,39 116.430 9,51 156.873 15,82 

Paraná 93.544 34,76 94.652 31,84 79.042 29,04 

Santa Catarina 36.462 21,41 34.961 17,51 39.013 12,95 

Rio Grande do Sul 49.312 43,14 40.434 35,66 39.922 38,91 

Mato Grosso do Sul 15.930 12,84 14.998 15,35 16.136 16,30 

Mato Grosso 8.062 3,55 10.364 6,23 11.497 7,99 

Goiás 48.400 18.06 54.292 14,57 47.785 13,13 

Distrito Federal 6.376 3,27 9.481 4,39 19.939 10,47 

Brasil 1.008.037 20.11 1.129.694 21,74 999.662 21,53 

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010. 

 

Diante da tabela cinco percebemos o peso do Nordeste no quesito migrações de retorno 

em relação as demais regiões brasileiras, onde atingiu o auge no quinquênio 1995-2000. 

“Provavelmente, parte considerável dessa emigração se deva à continuidade dos movimentos 

migratórios de retorno iniciados nos anos 80, que partem de São Paulo particularmente para o 

Nordeste” (BAENINGER, 2002, p. 07). 

Os dados censitários de data fixa revelaram que no Brasil cerca de 1,335 milhões 

indivíduos tomaram a decisão de regressar aos seus estados de origem entre os anos de 
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1995/2000 (IBGE, 2000). E desses, o fluxo mais intenso da migração de retorno está 

direcionado ao Nordeste, aproximadamente 40% dentro do universo de retornados. 

 Com base em números retirados da tabela observemos os gráficos que demonstram as 

migrações de retorno nas cinco regiões brasileiras nos quinquênios apresentados e sua 

respectiva evolução. 

 

GRÁFICO 2 - QUINQUÊNIO 1986/1991 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do IBGE, Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010. 

 

 O gráfico dois nos mostra os números do censo referente a data fixa 1986/1991, onde 

36% de toda a migração de retorno no país era para o Nordeste, isso devido a abertura comercial 

acorrida no país que gerou desemprego no Sudeste e muitos nordestinos foram atingidos. 

 

GRÁFICO 3 - QUINQUÊNIO 1995/2000 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do IBGE, Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010. 
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 O gráfico três nos apresenta os dados do censo referente a data fixa 1995/2000, neste 

período houve um aumento no retorno para o Nordeste de 36% para 41%, isso devido aos 

investimentos na região tanto privados quanto público (devido a deseconomia causada pelo 

neoliberalismo no início da década), que contribuiu para a abertura de novas vagas de trabalho. 

Nesse momento além de atrair conterrâneos residentes no Sudeste esses novos postos de 

emprego diminuíram a migração para o Sudeste, pois criou-se um novo fluxo interno no 

Nordeste em direção as suas capitais, principalmente para Salvador-BA, Recife-PE e Fortaleza-

CE. 

 

GRÁFICO 4 - QUINQUÊNIO 2005/2010 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do IBGE, Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010. 

 

O gráfico quatro representa a última amostra do IBGE no quesito migração de retorno 

na data fixa de 2005/2010, o índice de retorno para o Nordeste cai de 41% para 35%, mas a 

região ainda é a que recebe mais retornados do Brasil. O número dessas migrações é muito 

grande, para se ter uma melhor noção no trabalho de Cunha e Baeninger (apud BAPTISTA; 

CAMPOS e RIGOTTI, 2005, p. 4) demonstram que:  

 

 
[...] o volume de migração de retorno incrementou-se enormemente no país 

nos últimos 30 anos; na década de 90 houve incremento relativo da ordem de 

221% em relação aos volumes dessa migração comparado com a década de 

70. Este elevadíssimo incremento contribuiu para que o número de pessoas 

retornadas a seus estados de nascimento passasse de 1,1 milhão, nos anos 70, 

para quase 3,8 milhões, nos 90; estes volumes indicam a importância que, nos 

anos mais recentes, este tipo de mobilidade – sempre presente, porém em 

menor intensidade – passou a adquirir no cenário das migrações nacionais. 

 

 

6%

35%

33%

16%

10%

NORTE

NORDESTE

SUDESTE

SUL

CENTRO-OESTE



35 

 

 Como coloca Cunha e Baeninger (2005), nos últimos trinta anos a migração de retorno 

cresceu consideravelmente. No próximo tópico iremos nos aprofundar no cenário das 

migrações nordestinas para a região Sudeste nos últimos três censos dos IBGE e avaliar o 

cenário e estudar os números e os saldos da região. 

 

3.3 MIGRAÇÃO DA REGIÃO NORDESTE NOS ÚLTIMOS CENSOS DO IBGE 

 

A região Nordeste é a grande emissora de migrantes do Brasil, Justo et al. (2009, apud 

GOMES, 2015, p.7). A soma de indivíduos que se deslocam para outras regiões a procura de 

melhores condições de empregos e salários ainda tem grande peso no cenário nacional, como 

coloca Baeninger (2002, p.10): “Talvez não seja tão nítida e direta a relação 

migração/industrialização, como nos anos 60 e 70, mas permanece para os movimentos 

interestaduais a forte e complexa relação migração/emprego”. 

 As regiões mais desenvolvidas tendem a drenar todos os recursos para si, e não espraiar 

o desenvolvimento. Isso contribui para ampliar as desigualdades existentes em um país. A 

migração, juntamente com o movimento de capital e o comércio desloca constantemente os 

recursos humanos e financeiros para as regiões mais desenvolvidas (MYRDAL, 1968). 

Grande parcela dos imigrantes são frutos da falta de oportunidade de emprego nos locais 

onde vivem, um dos fatores mais visíveis das “desigualdades regionais” como coloca Singer 

(1998). Assim, para Singer (apud OLIVEIRA, 2011, p. 13): 

 

 
[...] o problema central estaria relacionado com as desigualdades regionais, 

que seriam o motor das migrações internas. No lugar de origem, surgiriam os 

fatores de expulsão, que se manifestariam de duas formas: fatores de 

mudança– determinados pela introdução de relações de produção capitalistas, 

aumentando a produtividade do trabalho, gerando uma redução do nível do 

emprego. Com isso, expulsão camponeses e pequenos proprietários. Geram 

fluxos maciços de emigração, reduzindo o tamanho absoluto da população 

rural; e fatores de estagnação – associados à incapacidade de os agricultores, 

em economia de subsistência, aumentarem a produtividade da terra. [...] no 

lugar de destino estariam os fatores de atração, que orientariam os fluxos e os 

locais para onde se destinariam. O principal fator de atração seria a demanda 

por força de trabalho, também entendida como “oportunidades econômicas”. 

No local de destino, a emigração produzida pelos fatores de mudança teria 

uma melhor probabilidade de sucesso e mobilidade social. 

 

 

 O autor afirma a existência de uma dinâmica entre esse fluxo migratório, um ciclo 

vicioso que vem sendo notado no último século. Corroborando com o posicionamento de Singer 

temos Ojima e Ricardo (2015), onde explicam essa dinâmica: 
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A Região Nordeste destaca-se como lócus privilegiado para análise de 

dinâmica migratória devido à intensidade com que os deslocamentos 

populacionais têm ocorrido nessa área, fato observado desde os registros 

oficiais mais antigos. Dados dos primeiros Censos Demográficos mostram 

que, ainda na segunda metade do século 19, o Nordeste era a região mais 

populosa do Brasil e sua população representava quase a metade dos 

habitantes do país. (OJIMA; RICARDO, 2015, p. 84). 

  

 

 A visão do autor está em consonância com a tabela seis que demonstra a redução da 

população nordestina com o decorrer do tempo, onde na metade de século XIX o Nordeste 

sozinho possuía quase 50% da população brasileira, com o início das migrações esse número 

caiu muito. As perdas populacionais persistiram até os anos de 1980, desde então o saldo 

continua negativo, mas vem reduzindo seu volume. Analisaremos a tabela seis para melhor 

observação desse saldo. 

 

TABELA 6 - BRASIL (UFs), IMIGRANTES, EMIGRANTES E SALDO MIGRATORIO DE 

DATA FIXA- 1986/1991, 1995/2000 E 2005/2010 

UF 1986/1991 1995/2000 2005/2010 

IMIG. 

 

EMIG. 

 

SM. 

 

IMIG. 

 

EMIG. 

 

SM. 

 

IMIG. 

 

EMIG. 

 

SM. 

RO 127061 94462 32599 83325 72734 10.591 65865 53639 12226 

AC 12981 14344 -1363 13635 16069 -2434 13879 14747 -868 

AM 59366 44287 15079 89626 58658 30968 71450 51302 20148 

RR 35346 6693 28653 47750 14380 33370 25555 11207 14348 

PA 212437 183197 29240 182045 234235 -52190 162005 201832 -39827 

AP 23641 7149 16492 44582 15113 29469 37026 15226 21800 

TO 82327 71804 10523 95.430 82.513 12.917 85704 77052 8652 

NT 553159  421936 131223  556393  493702  62691  461484  425005  36479  

MA 103447 237929 -134482 100820 274470  -173650  105682  270663  -164981  

PI 72949 139447 -66498 88736  140815  -52079  73614  144036  -70422  

CE 245166 245166 -123517 162926  186709  -23783  112372  181223  -68851  

RN  76443 76443 -873 77917 71286  6631  67728  54014  13714  

PB 174958 174058 -85155 102005  163485  -61480  96028  125523  -29495  

PE 317232 317232 -145555 164872  280289  -115417  148498  223586  -75088  

Al 112632 112632 -51751 55967  127949  -71982  53591  130307  -76716  
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SE 55976 42213 13763 52109  56931  -4822  53038  45143  7895  

BA 186614 469091 -282477 250572  518038  -267466  229226  466360  -237134  

ND 937666  1814211  -876545  1055924  1819972  -764048  939777  1640855  -701078  

MG 371888 479398 -107510 447781  408659  39122  376519  390624  -14105  

ES 135421 90908 44513 129169  95166  34003  130820  70120  60700  

RJ 253400 295071 -41669 319749  274212  45537  270412  247308  23104  

SP  1392792 647994 744798 1223809  883884  339925  991313  735517  255796  

SD 2153503  1513371  640132  2120508  1661921  458587  1769064  1443569  325495  

PA 269080 475090 -206110 297308  336998 -39690  272181  293694  -21513  

SC  170304 125001 45303 199651  139665  59986  301343  128888  172455  

RJ  114295 138857 -42562 113395  152891  -39496  102613  177262  -74649  

SUL 553679  739048 -185369  610354  629554  -19200 676137  599844  76293  

MTS 124046 105021 19025 97709  108738  -11029  98972  80907  18065  

MT 226905 118573 108573 166297  123726  42571  143956  121589  22367  

GO 268063 156665 111598 372702 169898 202804 363933  156104  207829  

DT  195233 143670 51563 216200  188576  27624  190422  175872  14550  

C.O 814247 523688  290559  852908  590938  261970  797283  534472  262811  

Fonte: IBGE, Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010.  

  

 Desde o primeiro quinquênio analisado, o saldo migratório (SM) do Nordeste vem 

diminuindo sua perda populacional de -876.545 em 1986-1991, para -754.048 em 1995-2000 e 

por fim -701.078 em 2005-2010, este que foi o último censo realizado pelo IBGE. Essa redução 

requer uma análise mais profunda, pois esse declínio se deu não pela diminuição do número de 

emigrantes nordestinos que praticamente se mantiveram o mesmo entre os dois primeiros 

quinquênios (1.814.211 e 1.809.972 respectivamente), nesses dois períodos se destacam as 

imigrações que aumentou de 937.666 para 1.055.924 devido as migrações de retorno 

anteriormente abordada. No último quinquênio temos outro cenário, isso por que nesse período 

teve a primeira diminuição nas emigrações dessa região para 1.640.855 sendo acompanhado 

também por uma diminuição nas imigrações para 939.777, pouco menor que no primeiro 
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quinquênio, dados que mantiveram o saldo menor que nos períodos anteriores: de -876.545 para 

-754.048 e por fim -701.078, respectivamente. 

 Quando avaliamos os números da tabela seis analisando as cinco regiões brasileiras 

notamos que o Nordeste lidera o quesito emigração em todos os censos, sendo seguido em 

segundo lugar pela região Sudeste (observar gráfico cinco).  

 

GRÁFICO 5 - EMIGRAÇÕES NOS ÚLTIMOS TRÊS CENSOS DO IBGE 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dado do IBGE, Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010.  

 

 O gráfico cinco nos apresenta os dados referentes as emigrações brasileiras nos últimos 

três censos do IBGE, as regiões que liderarão são o Nordeste em primeiro lugar sendo seguida 

pela região Sudeste, fato que mostra quão forte é o fluxo migratório de entrada e saída dessas 

duas regiões. 

 

GRÁFICO 6 - IMIGRAÇÕES NOS ÚLTIMOS TRÊS CENSOS DO IBGE 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dado do IBGE, Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010.  

 

 O gráfico seis nos apresenta os números relacionados as imigrações internas do Brasil 

entre suas cinco grandes regiões, dados esses extraídos pelo IBGE nos últimos três censos 

realizados pelo mesmo. Notasse que a região que recebe mais imigrantes é o Sudeste, isso 
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porque é o maior centro econômico brasileiro, em segundo lugar temos a região Nordeste que 

tem duas coisas a se abordar, primeiro é a região que recebe mais retornados do Brasil como já 

exposto e em segundo lugar devido seu aumento na participação no PIB nacional, que no último 

censo passou a ser a segunda região com maior participação atrás somente do Sudeste, isso 

trouxe a região mais investimentos e novas vagas de trabalho como veremos no próximo 

capítulo. 

 

GRÁFICO 7 - IMIGRAÇÃO E EMIGRAÇÃO DO NORDESTE NOS ÚLTIMOS TRÊS 

CENSOS DO IBGE 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dado do IBGE, Censo Demográfico de 1991, 2000 e 2010.  

  

O gráfico sete nos mostra a distância de um número positivo no saldo migratório 

(imigração – emigração) da região Nordeste que ainda é a região brasileira com a maior perda 

nesse quesito, no primeiro senso -876.545, no segundo -754.048 e no terceiro -701.078. O que 

cabe destaque é que a região vem diminuindo sua perda migratória que é um ponto muito 

importante, isso pelo desenvolvimento na região graças a políticas fiscais adotadas 

principalmente nos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará para atrair investimentos e empresas, 

aumentando o número de empregos que desestimulou as emigrações acompanhado por um 

número significativo de imigração de retorno. 

 

 

 

 

 

 

937.666
1.055.924

939.777

1.814.211 1.809.972
1.640.855

1º SENSO 2º SENSO 3º SENSO

 IMIGRAÇÃO  EMIGRAÇÃO



40 

 

4 RESULTADOS E DISCUSSÕES 

 

 Este capitulo irá acompanhar a evolução do PIB da região Nordeste desde a década de 

1980 (década que começa a redução na emigração da região) até o ano de 2009 (ano do último 

senso demográfico do IBGE), e como o desempenho do PIB contribuiu para o aumento da 

oferta de postos de trabalho e associar os dois tópicos com a diminuição do saldo migratório da 

região de estudo. 

 

4.1 EVOLUÇÃO DO PIB NORDESTINO NOS ÚLTIMOS CENSOS 

 

 A região Nordeste é a terceira região com maior PIB do Brasil atualmente, ficando atrás 

somente da região Sudeste e da região Sul. Por meio da tabela sete, podemos analisar o 

desempenho dos PIBs de todos os estados do país e consequentemente das regiões desde a 

década de 1980 a 2009. A região Nordeste vem melhorando seu desempenho em todos os 

levantamentos abordados na tabela onde no ano de 2009 atingiu sua maior participação no PIB 

brasileiro 13,5% em relação aos demais períodos. 

 

TABELA 7 - RELAÇÃO PERCENTUAL ENTRE O PIB DOS ESTADOS E O PIB 

BRASILEIRO, 1980/2009 
 1980 1990 2000 2009 

ACRE  0,12 0,14 0,15 0,23 

AMAZONAS 1,11 1,82 1,71 1,53 

AMAPÁ 0,08 0,16 0,18 0,23 

PARA  1,55 2,06 1,72 1,80 

RONDONIA  0,27 0,49 0,51 0,62 

RORAIMA 0,04 0,11 0,10 0,17 

TOCANTINS 0,17 0,16 0,22 0,45 

NORTE 3,17 4,78 4,38 4,59 

ALAGOAS  0,66 0,71 0,64 0,66 

BAHIA  4,33 4,49 4,38 4,23 

CEARÁ 1,54 1,62 1,89 2,03 

MARANHÃO  0,84 0,80 0,84 1,23 

PARAIBA 0,65 0,85 0,84 0,89 

PERNAMBUCO 2,53 2,66 2,64 2,42 



41 

 

PIAUÍ 0,38 0,45 0,48 0,59 

RIO GRANDE DE NORTE 0,63 0,72 0,84 0,86 

SERGIPE 0,39 0,57 0,54 0,61 

NORDESTE 11,96 12,86 13,09 13,51 

ESPIRITO SANTO 1,47 1,66 1,96 2,06 

MINAS GERAIS  9,42 9,29 9,64 8,86 

RIO DE JANEIRO 13,73 10,86 12,52 10,92 

SÃO PAULO  37,71 37,02 33,67 33,47 

SUDESTE 62,34 58,83 57,79 55,32 

PARANA 5,76 6,35 5,99 5,87 

RIO GRANDE DO SUL 7,93 8,13 7,73 6,66 

SANTA CATARINA 3,29 3,73 3,85 4,01 

SUL 16,97 18,21 17,57 16,54 

DISTRITO FEDERAL  1,99 1,61 2,69 4,06 

GOIAS  1,70 1,75 1,97 2,64 

MATO GROSSO 1,09 0,96 1,08 1,12 

MATO GROSSO DO SUL 0,61 0,83 1,22 1,77 

CENTRO-OESTE 5,39 5,16 6,95 9,59 

Fonte: (dados brutos): IBGE/IPEA, Ipeadata (Os dados dos PIBs do Brasil e das regiões foram obtidos pela soma 

dos dados dos PIBs estaduais e podem diferir das estimativas apresentadas anteriormente). 

 

 A tabela sete nos mostra que o Nordeste é a terceira região mais produtiva do Brasil, 

isso é muito importante pois nos últimos anos a região está se tornando atrativa para as grandes 

empresas trazerem suas filiais para esta Região.  Também é perceptível observar na tabela que 

ao longo dos anos estudados, a Região Sudeste vem declinado sua participação no PIB. Isso 

acontece devido a desconcentração industrial, na qual as empresas do Sudeste estão sendo 

deslocadas para as outras regiões. O Nordeste, assim como as demais regiões vem se 

beneficiando com essa realocação, relativa, na qual, vem aumentando sua participação no PIB 

brasileiro. 

 No gráfico oito expõe a evolução da participação dos estados nordestinos no PIB do 

Brasil de 1980 à 2009, logo percebe-se no período de análise que os estados de economia mais 

forte são Bahia, Pernambuco e Ceará, detentores dos maiores polos industriais da região 

Nordestina. 
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GRÁFICO 8 - PARTICIPAÇÃO DO NORDESTE NO PIB DO BRASIL 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do IBGE/IPEA, Ipeadata. 

 

 No tocante a participação dos estados nordestinos na composição do PIB da região não 

temos grandes surpresas o tripé se mantem com os maiores dígitos apresentados. Observemos 

o gráfico nove que em todos os quatros censos a Bahia, o Pernambuco e o Ceará são os estados 

que apresentam maior participação na composição do PIB nordestino, em 2010 a Bahia detém 

31%, Pernambuco 17% e Ceará 15%. 

 

GRÁFICO 9 - COMPOSIÇÃO PERCENTUAL DO PIB DOS ESTADOS NORDESTINOS 

EM RELAÇÃO AO NORDESTE 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados do IBGE/IPEA, Ipeadata. 

  

Esses números dos estados da Bahia, Pernambuco e Ceará se deu pela guerra fiscal 

iniciado nos anos de 1990 no Nordeste para a atração de empresas, tanto de serviços quanto de 

transformação.  
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Corroborando Carvalho diz (2010, p. 4):  

 

 
Nessa época, em meio a uma fase marcada pelo processo de liberalização da 

economia nacional e pela ausência de uma política de desenvolvimento 

industrial, com o esvaziamento da instituição coordenadora do planejamento 

regional, os maiores estados nordestinos, como Bahia, Ceará e Pernambuco, 

iniciaram uma estratégia de concessão de incentivos, a conhecida “guerra 

fiscal”. Essa política de atração de indústrias, por meio da renúncia dos 

tributos, logo depois seria adotada pelos demais estados.  

A iniciativa coincidiu com um período no qual indústrias do Sul e do Sudeste 

buscavam resolver problemas de deseconomias de aglomeração nos grandes 

centros, saindo de espaços saturados para baixar custos de produção em outras 

regiões. Muitas empresas intensivas de mão-de-obra, como as das indústrias 

têxtil e de calçados, deslocaram-se para o Nordeste, aproveitando os salários 

mais baixos. Essa estratégia, combinada à proximidade de fontes de matéria-

prima, infraestrutura local e desenvolvimento de novos mercados, foi o fato 

positivo numa década de dificuldades para a economia nordestina. 

 

 

 O autor aponta como maiores beneficiários nordestinos da descentralização da 

industrias das regiões Sul e Sudeste do país, foram a Bahia, o Pernambuco e o Ceará. Destaque 

para as indústrias têxtil e calçados posteriormente o governo iria contemplar a região com 

grandes investimentos públicos gerando polos industriais no Nordeste não somente nos três 

estados mencionados, mas também no Maranhão e no Rio Grande do Norte.  

 Segundo Araújo (2000, p. 32): 

 

 
A estruturação desses centros contou com um célere processo de expansão de 

conjuntos habitacionais, cujas unidades financiadas pelo governo certamente 

acabaram atraindo migrantes internos e os de retorno. O caráter seletivo dos 

investimentos nos setores não-tradicionais (química, metalurgia, minerais não 

metálicos, papel e celulose) impôs à região uma feição diferente daquela 

caracteristicamente produtora de bens de consumo não-duráveis (cana-de-

açúcar, algodão). Tal seletividade também teve rebatimentos no espaço 

nordestino devido à tendência de o movimento de industrialização convergir 

para as áreas que apresassem certos atributos (tamanho populacional, 

capacidade de articulação com outros centros de hierarquias distintas, etc.). 

Ao longo dessas décadas, tais modificações fazem surgir novas configurações 

regionais, de que são exemplo os espaços produtivos modernos como o 

complexo petroquímico de Camaçari (BA), o polo têxtil e de confecções de 

Fortaleza (CE), o complexo minero-metalúrgico de Carajás (MA), o polo 

agroindustrial de Petrolina (PE)/Juazeiro (BA), a fruticultura do Rio Grande 

do Norte e a pecuária intensiva no Agreste pernambucano.  

 

 

 Todo esse cenário de investimento na região Nordeste contribuiu para geração de postos 

de emprego na região, não que isso tenha resolvido por completo o problema da perda no saldo 
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migratório que se mantem negativo no ultimo senso, mas trouxe uma nova dinâmica no 

comercio local contribuindo para criação de emprego nos setores públicos e privados. Esse fato 

ocasionou uma redução da emigração a procura de emprego, juntamente com a migração de 

retorno que vem ocorrendo de forma crescente. 

 

4.2 EVOLUÇÃO DO EMPREGO NO NORDESTE NA ÚLTIMA DÉCADA  

 

 Como visto no tópico anterior o PIB da região Nordeste vem aumentando nas últimas 

décadas e graças a essa evolução a demanda por emprego na região também cresceu como 

veremos nessa sessão. Para melhor explicação iremos analisar a década de 2000/2010 devido 

ao fato do último senso demográfico ter sido realizado em 2010, o próximo está previsto para 

2020. Com isso iremos demonstrar que esse desenvolvimento nordestino teve influência direta 

na diminuição da migração entre Nordeste e Sudeste.  

 Entre 1999 a 2009, enquanto o Brasil teve o número de empregos formais ampliado em 

64,9%, para o Nordeste esse percentual foi de 77,5% (LIMA; CALDAS, 2013). Para Déda 

(2011), de acordo com a PNAD 2009, entre 1992 e 2009, a renda per capita do Nordeste cresceu 

84% e a do Brasil, 59%. 

 Para melhor observação do aumento nos postos de trabalho analisemos a tabela oito que 

mostra o crescimento de empregos no Brasil, mostrando as cinco regiões e seus respectivos 

aumentos de postos de trabalho. 

 

TABELA 8 - DISTRIBUIÇÃO DO EMPREGO ENTRE AS REGIÕES DO BRASIL, POR 

SETOR DE ATIVIDADE, NOS ANOS 2000, 2005 E 2009 (EM NÚMEROS ABSOLUTOS) 

Setor/região Regiões Brasil 

Norte Nordeste Sudeste Sul Centro-Oeste 

2000 

Extr. Mineral 4.635 20.070 63.933 14.830 6.140 109.608 

Ind. Transf. 147.017 585.147 2.711.763 1.239.278 202.156 4.885.361 

Serv. Ind. Ut. 

Pública 

19.733 58.725 151.251 46.315 14.328 290.352 

Constr. Civil 50.653 208.622 581.775 170.585 82.893 1.094.528 

Comércio 166.527 628.678 2.357.821 784.255 314.481 4.251.762 

Serviços 265.306 1.177.402 5.229.067 1.338.021 630.659 8.640.455 

Adm. Pública 416.862 1.526.055 2.379.475 846.217 713.956 5.882.565 

Agropecuária 23.614 169.994 567.134 185.449 126.080 1.072.271 
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TOTAL 1.094.347 4.374.693 14.042.219 4.624.950 2.090.693 26.226.902 

2005 

Extr. Mineral 9.465 23.764 89.476 16.015 8.840 147.560 

Ind. Transf. 231.219 777.141 3.246.335 1.594.507 284.259 6.133.461 

Serv. Ind. Ut. 

Pública 

16.253 66.796 176.695 56.965 25.282 341.991 

Constr. Civil 62.840 233.401 671.730 177.626 99.798 1.245.395 

Comércio 277.171 900.872 3.219.031 1.127.636 480.479 6.005.189 

Serviços 352.953 1.547.012 6.156.013 1.678.089 776.695 10.510.762 

Adm. Pública 645.946 2.027.148 3.015.191 972.054 883.600 7.543.939 

Agropecuária 54.990 232.456 626.981 208.898 186.995 1.310.320 

TOTAL 1.650.837 5.808.590 17.201.452 5.831.790 2.745.948 33.238.617 

2009 

Extr. Mineral 15.407 39.527 123.760 18.671 11.471 208.836 

Ind. Transf. 249.501 990.781 3.861.863 1.868.809 390.130 7.361.084 

Serv. Ind. Ut. 

Pública 

24.772 75.017 192.475 69.042 24.073 385.379 

Constr. Civil 135.782 430.113 1.102.727 291.287 172.379 2.132.288 

Comércio 382.326 1.233.665 4.028.272 1.428.976 619.712 7.692.951 

Serviços 470.149 1.982.115 7.747.109 2.069.165 966.851 13.235.389 

Adm. Pública 842.728 2.445.083 3.368.582 1.102.586 1.004.991 8.763.970 

Agropecuária 70.600 225.885 673.347 229.907 227.910 1.427.649 

TOTAL 2.191.265 7.422.186 21.098.135 7.078.443 3.417.517 41.207.546 

Fonte: Elaboração de Do Monte a partir da Relação Anual de Informações Sociais (Rais)/Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE). 

 

 A evolução do Nordeste é significativa, pois desde o início da década vem ampliando o 

número de empregos de tal maneira que sempre esteve muito próximo do segundo lugar que 

era a região Sul, passando-a em 2009 e ficando atrás somente da região Sudeste cujo o número 

de postos de empregos é praticamente três vezes maior em 2009. O Nordeste gerou 18% dos 

empregos criados no  Brasil no ano de 2009 segundo a tabela, observemos o gráfico dez.  
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GRÁFICO 10 - DISTRIBUIÇÃO DO EMPREGO ENTRE AS REGIÕES DO BRASIL NO 

ANO DE 2009 

 
Fonte: Elaboração própria com base em dados de Do Monte a partir da Relação Anual de Informações Sociais 

(Rais)/Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 

 

 A tabela nove mostra esse aumento nos postos de trabalho nos estados do Nordeste, 

destaque mais uma vez para os estados Bahia, Pernambuco e Ceará que sempre foram os que 

mais criaram empregos.  

 

TABELA 9 - DISTRIBUIÇÃO DO EMPREGO NO NORDESTE DO BRASIL, POR 

ESTADO E SEGUNDO O SETOR DE ATIVIDADE, NOS ANOS 2000, 2005 E 2009 

Setor / Estado MA PI CE RN PB PE AL SE BA 

2000 

Extr. Mineral 637 1.398 2.714 4.779 1.500 1.416 483 1.287 5.856 

Ind. Transf. 20.519 17.122 143.603 40.775 45.045 129.075 61.113 22.323 105.572 

Ind. Ut. Pública 4.655 3.608 6.472 2.871 6.564 13.326 2.797 3.024 15.408 

Constr. Civil 16.764 11.150 27.746 13.812 13.052 43.639 10.159 11.031 61.269 

Comércio 43.177 30.917 93.253 41.681 36.630 126.488 32.159 29.163 195.210 

Serviços 72.280 42.741 191.781 73.412 70.975 249.369 55.622 52.720 368.502 

Adm. Pública 122.294 95.601 215.087 122.629 153.609 276.477 89.879 79.133  371.346 

Agropecuária 4.466 3.192 10.434 15.529 11.751 43.106 19.971 7.373 54.172 
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TOTAL 284.792 205.729 691.090 315.488 339.126 882.896 272.183 206.054 1.177.335 

2005 

Extr. Mineral 489  843  1.816  6.017  1.407  1.703  560  2.054  8.875  

Ind. Transf. 24.375  21.198  181.265  52.562  55.229  160.353  95.978  31.273  154.908  

Ind. Ut. Pública 5.449  3.988  6.946  4.416  8.576  14.512  3.713  4.706  14.490  

Constr. Civil 17.401  12.997  28.372  19.939  12.533  42.469  12.689  13.484  73.517  

Comércio 69.217  45.297  133.354  68.772  50.983  176.930  47.063  39.496  269.760  

Serviços 98.085  60.727  263.041  103.198  82.357  316.689  69.446  66.401  487.068  

Adm. Pública 173.713  130.120  284.380  174.369  194.168  326.590  126.999  112.806  504.003  

Agropecuária 11.425  4.028  20.987  21.524  15.582  56.305  10.668  7.568  84.369  

TOTAL 400.154  279.198  920.161  450.797  420.835  1.095.551  367.116  277.788  1.596.990  

2009 

Extr. Mineral 1.092  635  2.713  9.573  1.214  2.415  1.035  4.817  16.033  

Ind. Transf. 32.868  25.703  236.851  68.260  68.213  212.081  105.429  36.353  205.023  

Ind. Ut. Pública 6.428  4.124  6.874  5.909  8.348  16.222  4.591  5.493  17.028  

Constr. Civil 40.453  26.348  58.435  28.666  25.844  85.480  18.434  21.658  124.795  

Comércio 103.050  63.015  185.522  93.190  73.987  240.558  65.892  51.264  357.187  

Serviços 127.019  88.072  334.959  135.499  109.579  413.449  93.329  89.240  590.969  

Adm. Pública 233.870  136.683  386.474  182.548  240.783  387.715  147.439  122.929  606.642  

Agropecuária 17.495  7.121  24.433  15.112  15.407  42.077  9.987  12.298  81.955  

TOTAL 562.275  351.701  1.236.261  538.757  543.375  1.399.997  446.136  344.052  1.999.632  

Fonte: Elaboração de Do Monte a partir da Relação Anual de Informações Sociais (Rais)/Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE). 
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 Considerando-se a elevada concentração da estrutura produtiva regional nas regiões 

metropolitanas de Salvador, Recife e Fortaleza, estas, segundo avaliou Fusco (2012, p.102): 

“contribuíram para reter muitos migrantes que, do contrário, teriam seguido a tradição de se 

deslocar para os centros mais dinâmicos da economia nacional”. 

 Como já mencionado em capítulos anteriores esses estados nordestinos se beneficiaram 

com a chamada guerra fiscal, atraindo muitas empresas vindas das regiões Sul e Sudeste, ainda 

hoje esses estados são imãs que atraem investimentos públicos e privados. Todo os estados 

tiveram saldos positivos na criação de empregos comparando aos períodos anteriores como 

podemos observar no gráfico onze. 

 

GRÁFICO 11 - AUMENTO DOS POSTOS DE EMPREGO NOS ESTADOS DO 

NORDESTE NOS ANOS 2000, 2005 E 2009 

 
Fonte: Elaboração de Do Monte a partir da Relação Anual de Informações Sociais (Rais)/Ministério do Trabalho 

e Emprego (MTE). 

 

 A geração de empregos no Nordeste tem efeito direto nas migrações para o Sudeste, 

pois a maioria da massa migrante se desloca em busca de trabalho e desde a descentralização 

iniciada nos anos de 1990 a região de estudo vem recebendo novas industrias e filiais de grandes 

empresas. A tabela dez nos mostra como o setor secundário tem se expandido nos últimos anos. 

 

TABELA 10 - O EMPREGO FORMAL DA INDÚSTRIA NO NORDESTE BRASILEIRO 

UF 2.000 2.005 2.010 

MA 42.575 47.714 103.684 
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RN 62.237 82.934 128.171 

PB 66.161 77.745 115.696 

PE 187.456 219.037 359.359 

AL 74.552 112.940 138.473 

SE 37.665 51.517 80.885 

BA 188.105 251.790 409.248 

NORDESTE 872.564 1.101.102 1.736.302 

Fonte: GEPETIS/DEPEC – UFRN, a partir dos dados da RAIS/MTE. 

 

 Esse aumento nas vagas de trabalho no setor secundário é resultado das políticas fiscais 

ocorridas no Nordeste nos anos de 1990, a chamada guerra fiscal, que atraíram empresas do Sul 

e Sudeste não somente para as grandes capitais nordestinas, mas também para municípios mais 

próximos destas e com isso gerando emprego nessas cidades (PEREIRA, 2008).  

 Nas palavras de Pereira (2008, p. 109): 

 

 
As políticas municipais de desenvolvimento industrial acompanharam as 

estaduais, acentuando a guerra fiscal entre as cidades e as unidades da 

Federação, utilizando-se do pequeno poder fiscal que lhes cabia. {...}Alguns 

municípios, principalmente os próximos às grandes regiões metropolitanas, 

ganharam postos de trabalho, reflexo dos investimentos realizados pelo capital 

que se realocou. 

 

 

 O setor industrial no Nordeste brasileiro nos últimos anos vem ampliando o estoque de 

trabalhadores formais. Isso é de grande importância para o desenvolvimento do Nordeste, pois 

gera um maior poder de compra da classe trabalhadora, estimulando assim a produção e, 

consequentemente, a economia. Como também traz um bem estar social para as famílias mais 

carentes, pois a oferta desses empregos vem aumentando com isso gerando uma maior 

contratação da mão-de-obra. 

 Por fim, a região Nordeste graças aos investimentos públicos e privados vem se 

desenvolvendo com o passar dos anos. A criação de novos empregos tem efeito direto no saldo 

migratório, pois menos indivíduos migraram para o Sudeste em busca do mesmo, agora a 

migração ocorre de forma interna para os polos industriais/comerciais de cada estado nordestino 

ou de forma direta para as três maiores metrópoles da região: Salvador-BA, Recife-PE e 

Fortaleza-CE, que são as que mais abrem vagas de trabalho e também as que atraem 

investimentos públicos e privados como mostrado anteriormente. Outro ponto que vale ressaltar 
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é que o surgimento de novos postos de trabalho no Nordeste também exerce influência nas 

migrações de retorno, aqueles indivíduos que não conseguiram se inserir no mercado de 

trabalho do Sudeste ou que está atuando se forma informal no mercado tendem a fazer o 

regresso para o Nordeste em busca de um emprego (FUSCO, 2012). 

 O problema que a região Nordeste enfrenta no quesito migração é o fator de sua enorme 

população, a segunda maior do Brasil, e as vagas de trabalho abertas mostradas não são 

suficientes para estancar de vez a emigração para outras regiões do país, mas fato é que o saldo 

migratório nordestino vem melhorando aos poucos como mostrado em capítulos anteriores 

graças a investimentos do governo e do setor privado. 
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

 No decorrer desse trabalho foram demonstrados alguns aspectos a respeito do processo 

de migração. Inicialmente, aponta os relatos históricos de seu surgimento no Brasil, uma breve 

apresentação da relação entre os primeiros indícios entre as migrações da região Nordestina 

para a região Sudeste, passando pela cultura da cana-de-açúcar para a do café, industrialização 

nacional e análise dos últimos censos realizado pelo instituto brasileiro de geografia e estatística 

(IBGE).  

 Quando se fala em migração nordestina é recorrente a afirmação que esse movimento 

está ligado com o fenômeno natural que atinge com frequência a região: a seca. Esse trabalho 

coloca que a emigração do Nordeste está diretamente ligada a fatores econômicos e estruturais 

como pontos de maior influência desse fenômeno populacional. Com base na visão de Singer 

(1998), notamos que as desigualdades econômicas entre as regiões são o principal motor das 

migrações internas no país, com maior destaque entre as regiões estudadas. 

 Fato este que pode ser comprovado quando se analisa a direção da emigração nordestina, 

que vão direto para os grandes centros da própria região (migração interna) ou para os polos da 

economia nacional localizados na região Sudeste, especialmente o estado de São Paulo. Notasse 

que a grande massa da migração Nordeste-Sudeste é fruto da procura de trabalho acompanhado 

pela busca de melhores condições de vida. Para Baeninger (2002, p.10), “Talvez não seja tão 

nítida e direta a relação  migração/industrialização, como nos anos 60 e 70, mas 

permanece para os movimentos interestaduais a forte e complexa relação migração/emprego”. 

 Como prova desse argumento a pesquisa demonstra uma queda no fluxo migratório da 

região Nordeste para o Sudeste desde o final da década de 1980, onde ocorreu uma 

descentralização econômica e industrial das regiões Sul e Sudeste em direção ao Nordeste. O 

motivo desse evento está ligado ao neoliberalismo adotado pelo Brasil, a abertura comercial 

não teve o devido acompanhamento do governo (MIOTO, 2008). 

Sobre o tema aborda Santos (2004, p. 306): O fenômeno das migrações aparece, 

portanto, estreitamente ligado ao da organização da economia e do espaço, vistos de um ponto 

de vista dinâmico. Essas migrações são uma resposta a situações de desequilíbrio permanente 

e contribuem para agravar esses desequilíbrios econômicos e espaciais, geralmente em favor de 

zonas já evoluídas. Nesse mesmo sentido, Myrdal (1968, apud MIOTO, 2008, p. 69) diz que: 

“com o livre jogo das forças de mercado, as localidades mais desenvolvidas tendem a drenar os 

recursos humanos e financeiros para si, estabelecendo processos de contínua decadência ou 

ascensão entre as regiões”. 
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 Para tanto, para ter uma compreensão a respeito do objetivo central desse trabalho, foi 

exposto dados históricos, políticos e econômicos numa ótica nacional do campo do referido 

tema de estudo. 

 Este trabalho buscou discutir sobre o fluxo migratório da região Nordeste para a região 

Sudeste, procurando identificar suas principais causas e efeitos. Tema este que vem sendo 

abordado por diversos autores e objeto de pesquisas diversas entidades tanto públicas quanto 

privadas. 

 Esta pesquisa possibilitou uma visão nítida e crítica sobre a migração nordestina para o 

Sudeste, concluindo que esse movimento populacional é causado por motivos econômicos, 

onde no Nordeste todos os estados possuem terras mal distribuídas com imensos latifúndios e 

grandes investimentos para o desenvolvimento voltados principalmente para as suas capitais, 

com destaque para as capitais: Salvador-BA, Recife-PE e Fortaleza-CE, os outros estados não 

tem suas riquezas devidamente exploradas e ficam esquecidos, ocasionando uma desigualdade 

regional que consequentemente gera a migração para os estados mais desenvolvidos da região 

ou do país (principalmente para o Sudeste). 

 Portanto, podemos concluir que o migrante nordestino nem sempre sai do seu lugar de 

origem por vontade própria e sim devido as condições de vida existente neste, da falta de uma 

perspectiva de um crescimento pessoal e financeiro do indivíduo. O migrante busca apenas uma 

estabilidade financeira, propiciando uma melhor condição de vida para si e para seus familiares. 

  A concentração da indústria e dos investimentos produz uma concentração de renda, o 

desenvolvimento de certas áreas e a desatenção a outras causam desequilíbrios entre as regiões 

brasileiras, com destaque para as regiões abordadas neste trabalho (Nordeste-Sudeste), que 

gerou fluxos de movimentos populacionais ainda visto nos dias de hoje. 

 Para finalizar, é notória a necessidade da elaboração de novas políticas públicas de 

geração de emprego e renda nas regiões com menor desenvolvimento no Brasil como a região 

Nordeste e Norte, para mudar a realidade do migrante que se desloca, principalmente, em 

função das desigualdades regionais, pois estas desigualdades e fatores de expulsão, continuam 

no lugar de origem do migrante e pode facilmente ser o mesmo fator que force outros indivíduos 

a migrarem em direção aos grandes centros econômicos brasileiros, majoritariamente, como no 

caso nordestino, para o estado de São Paulo. 

 Além das políticas públicas mencionadas no parágrafo anterior, também devemos 

atribuir importância a efetuação de uma reforma agraria que possa atuar na redução da saída 

compulsória de milhares de famílias devido a concentração de terras (GONÇALVES, 2001). 

Isso contribui para que o indivíduo em vez de fazer a migração se torne autônomo na produção 
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de produtos agrícolas e possuir certa renda todo mês. Sem reforma agrária e políticas estruturais, 

estes problemas com as migrações não serão solucionados (LIMA, 2013).  

 Espera-se que as reflexões obtidas com este trabalho possam contribuir para 

aproximação de temáticas relacionadas aos processos migratórios entre o Nordeste e Sudeste, 

para o enriquecimento do debate, visando participação da mesma na elaboração de políticas 

voltadas aos migrantes e para minimizar os desequilíbrios existentes onde com isso as duas 

regiões possam ganhar no quesito desenvolvimento. 
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