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As discussões sobre a migração começam tipicamente com uma descrição dos fluxos entre países em 
desenvolvimento e países desenvolvidos, ou aquilo que por vezes é livremente – e inadequadamente – designado 
por fluxos de “Sul – Norte”. Porém, a maioria das deslocações no mundo não se verifica entre países em 
desenvolvimento e países desenvolvidos. Com efeito, nem sequer se verifica entre países. A 
esmagadora maioria das pessoas que se desloca fá-lo dentro dos limites do seu próprio país. 
 
Uma das razões pelas quais esta realidade básica das deslocações humanas não é melhor conhecida reside em 
acentuadas limitações relativamente aos dados disponíveis. Pesquisas preliminares conduzidas para este relatório 
procuraram colmatar esta lacuna ao usar censos nacionais para calcular o número de migrantes internos numa 
base consistente para 24 países abrangendo 57% da população mundial (figura 1). Mesmo através de uma 

definição conservadora de migração interna, que 
considera as deslocações que apenas implicarem a 
travessia das maiores demarcações territoriais de 
um país, o número de pessoas que se desloca 
internamente na nossa amostra é seis vezes mais 
elevado do que aquela das pessoas que emigram. 
Fazendo uso dos padrões regionais apurados nestes 
dados, estimamos que existem cerca de 740 
milhões de migrantes internos no mundo – um 
número quase quatro vezes superior ao dos que se 
deslocaram internacionalmente. 
 
Comparativamente, os números atuais para os 
migrantes internacionais (214 milhões, ou 3,1 % da 
população mundial) afiguram-se baixos. É evidente 
que esta estimativa global acarreta uma série de 
questões metodológicas e de comparabilidade, mas 
existem boas razões para acreditarmos que a 
ordem de magnitude está correta.  
 
Mesmo que concentremos a nossa atenção nas 
deslocações internacionais, o grosso das mesmas 
não ocorre entre países com níveis de 
desenvolvimento muito diferentes. Apenas 37% 
das migrações de todo o mundo são de países 
em desenvolvimento para países 
desenvolvidos. A maior parte das migrações 
ocorre entre países com o mesmo nível de 
desenvolvimento: cerca de 60% dos 
migrantes desloca-se ou entre países em 
desenvolvimento, ou entre países 
desenvolvidos (os restantes 3% referem-se a 
deslocações de países desenvolvidos para países 
em desenvolvimento). 
 
Esta comparação baseia-se naquilo que 
inevitavelmente é uma distinção algo arbitrária 
entre países que atingiram níveis mais elevados de 
desenvolvimento e aqueles que não o fizeram. 
Classificamos os países que alcançaram um IDH 
superior ou igual a 0,9 (numa escala de 0 a 1) 
como desenvolvidos e aqueles que não alcançaram 
esse valor como em desenvolvimento. 
 



Usamos esta demarcação ao longo de todo o relatório, sem com isso pretender fazer juízos quanto ao mérito de 
um determinado sistema econômico ou político em particular, nem procurar obscurecer as complexas interações 
envolvidas no aumento e manutenção do bem-estar humano. Os países e territórios assim classificados como 
desenvolvidos retratam muitos daqueles que normalmente seriam incluídos numa tal lista (todos os países da 
Europa Ocidental, a Austrália, o Canadá, o Japão, a Nova Zelândia e os Estados Unidos), mas também muitos que 
são menos frequentemente categorizados como desenvolvidos (Hong Kong (China), República da Coreia e 
Singapura, na Ásia Oriental; Kuwait, Qatar e os Emirados Árabes Unidos, na região do Golfo). Contudo, a maioria 
das economias europeias de leste, com a exceção da República Checa e a Eslovênia, não se encontram entre os 
países com um IDH mais elevado.  
 
Uma razão óbvia de não se registrar maiores quantidades deslocações de países em desenvolvimento para os 
países desenvolvidos traduz-se pelos custos dessa mudança, e pelo fato de as deslocações que envolvem grandes 
distâncias serem mais caras do que encetar viagens mais curtas. As maiores despesas inerentes às deslocações 
internacionais decorrem não só dos custos de transporte, mas também das restrições políticas à travessia de 
fronteiras internacionais, que poderão ser suplantadas apenas por aqueles que disponham de suficientes recursos, 
detenham qualificações que sejam procuradas no país de acolhimento, ou que estejam dispostas a correr elevados 
riscos. Com efeito, quase metade de todos os migrantes internacionais deslocam-se dentro dos limites 
da sua região de origem e cerca de 40% deslocam-se para países vizinhos. Porém, note-se que a 
proximidade que se pode assinalar entre países de origem e de destino não é apenas geográfica: 
efetivamente, perto de 6 em cada 10 migrantes deslocam-se para um país onde a religião dominante 
seja a mesma da do seu próprio país, e 4 de 10 para uma país onde a língua dominante seja a mesma. 
 
O padrão destas deslocações inter e intrarregionais é apresentado na figura 2, onde as magnitudes absolutas são 
ilustradas pela espessura das setas, o tamanho de cada região foi representado de forma proporcional à sua 
população e a cor de cada país representa a sua categoria em termos de IDH. As deslocações intrarregionais são as 
que prevalecem. Para dar um exemplo flagrante, a migração dentro da região asiática corresponde a quase 20% de 
todas as migrações internacionais e excede a soma total de deslocações que a Europa recebe de todas as outras 
regiões. 

 
O fato de os fluxos de países em desenvolvimento para países desenvolvidos corresponderem apenas 
a uma minoria das deslocações internacionais não significa que as diferenças nos padrões de vida não 
sejam importantes. Muito pelo contrário, três quartos dos migrantes internacionais deslocam-se para 
um país com um IDH mais elevado do que aquele dos seus países de origem – entre aqueles oriundos 



de países em desenvolvimento, esta parcela excede os 80%. Todavia, é frequente que os seus 
destinos não correspondam a países desenvolvidos, mas antes a países em desenvolvimento como os 
de onde partiram, com padrões de vida mais elevados e/ou mais trabalho. 
 
A diferença entre o desenvolvimento 
humano na origem e no destino poderá 
ser substancial. A figura 3 ilustra esta 
diferença – uma magnitude que 
designamos livremente como os 
“benefícios” da migração para o 
desenvolvimento humano –, apurada a 
partir do IDH do país de origem. Se os 
migrantes estivessem em média a 
emigrar para países com o mesmo nível 
de desenvolvimento humano dos seus 
países de origem, esta magnitude seria 
de zero. Contrariamente, a diferença é 
positiva e geralmente grande para todos 
os países menos para os mais 
desenvolvidos. O fato de que os 
benefícios médios diminuem à medida 
que o desenvolvimento humano 
aumenta demonstra que são as pessoas 
dos países mais pobres que, em média, 
mais têm a beneficiar com a deslocação 
além fronteiras. 
 
Estudos mais sistemáticos confirmam que os migrantes de países com baixos IDH têm mais a ganhar com as 
termos relativos como absolutos – estão inversamente relacionadas com o IDH do país de origem. Os migrantes de 
países com um IDH baixo são os que têm mais a ganhar – e, com efeito, testemunharam em média um aumento 
nos seus rendimentos em 15 vezes (passando a ganhar 15.000 dólares por ano), o dobro da taxa de escolarização 
(de 47 para 95%) e uma redução da mortalidade infantil em 16 vezes (de 112 para 7 mortes por cada 1.000 
nascidos vivos). Usando pesquisas comparáveis numa série de países em desenvolvimento, o estudo também 
concluiu que a auto-selecção – a tendência daqueles que se deslocam se encontrarem numa melhor situação e 
terem um mais elevado nível de educação – corresponde apenas a uma fração destes benefícios. Uma análise dos 
fluxos de migração bilateral entre países, preparada como investigação de base para este relatório, confirmou o 
efeito positivo na emigração de todas as componentes do desenvolvimento humano no destino, concluindo-se 
também que as diferenças nos níveis de rendimento tinham o mais forte poder explicativo.  
 
Paradoxalmente, apesar do fato de as pessoas que se deslocam a partir de países pobres serem quem 
tem mais a ganhar com a mudança geográfica, elas são as menos móveis. Por exemplo, apesar da 
enorme atenção que se tem prestado à emigração da África para a Europa, apenas 3% dos africanos 

vivem em países que não 
aqueles onde nasceram, e 
menos de 1% vive na 
Europa. Vários acadêmicos 
observaram que se 
relacionarmos as taxas de 
emigração com os níveis de 
desenvolvimento, a relação 
assemelha-se a uma 
“parábola”, em que as taxas 
de emigração são mais 
baixas em países ricos e 
pobres do que entre países 
com níveis moderados de 
desenvolvimento. Esta 



situação é ilustrada na figura 4, que mostra que a mediana da taxa de emigração em países com 
níveis baixos de desenvolvimento humano é de apenas um terço da taxa de países com elevados 
níveis de desenvolvimento humano. Quando se restringe a comparação à emigração para países 
desenvolvidos, a relação é ainda mais forte: a mediana da taxa de emigração em países com baixo 
desenvolvimento humano é inferior a 1%, em comparação com quase 5% para fora de países com 
elevados níveis de desenvolvimento humano. As análises dos fluxos bilaterais de migração, 
desenvolvidas como investigações de base para este relatório, confirmam este padrão, mesmo 
quando se controla estatisticamente as características dos países de origem e de destino como a 
esperança média de vida, anos de escolarização e estrutura demográfica. 
 
Também se encontraram evidências de que a pobreza constitui uma restrição à emigração numa análise ao nível 
dos agregados familiares: um estudo dos agregados mexicanos, por exemplo, concluiu que a probabilidade de 
migração aumentava com mais elevados níveis de rendimento para rendimentos de agregados familiares abaixo de 
15.000 dólares americanos 
por ano (figura 5). Um estudo 
solicitado pelo relatório 
concluiu que durante o 
período do chamado monga, 
ou seja, o período de escassez 
alimentar entre colheitas em 
Bangladesh, quando os 
recursos monetários das 
pessoas atingem os níveis 
mais baixos, um incentivo 
financeiro aleatório aumenta 
significativamente a 
probabilidade de fluxos 
migratórios. A magnitude do 
efeito é grande: dar aos 
emigrantes uma quantia 
equivalente a uma remuneração de uma semana no país de destino aumenta a propensão para migrar entre 14 e 
40%. Estes resultados levantam sérias dúvidas sobre a idéia, muitas vezes promovida nos círculos políticos, de que 
o desenvolvimento nos países de origem reduzirá os fluxos migratórios. 
 
Outro fato crucial sobre os padrões da migração para fora de um país é a sua relação inversa à dimensão da 
população de um país. Para os 48 Estados com populações abaixo dos 1,5 milhões – que incluem um país com um 
IDH baixo, 21 países com um IDH médio, 12 com um IDH elevado e 11 com um IDH muito elevado – a taxa de 
emigração média é de 18,4%, um valor que se afigura consideravelmente mais elevado em relação à média 
mundial, que é de 3%. De fato, os 13 países com maiores índices de emigração do mundo são todos pequenos 
Estados, sendo que a Antígua e Barbuda, Granada e São Cristóvão e Nevis apresentam taxas de emigração acima 
dos 40%. A simples correlação entre o tamanho e as taxas de emigração é de 0,61. Em muitos casos, é o caráter 
remoto da sua origem que leva as pessoas nascidas em pequenos Estados a deslocarem-se e tirarem, assim, 
partido de melhores oportunidades noutros locais – o mesmo fator que contribui em grande medida para a 
migração das zonas rurais para as zonas urbanas registrada dentro dos países. Uma análise de regressão 
comparando diferentes países confirma-nos que os efeitos do tamanho da população na emigração são mais 
significativos em países distantes dos mercados mundiais – quanto mais remoto for um país pequeno, maior o 
número de pessoas que decide partir.  


