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Introdução 
 
 O Estado de Goiás, localizado no centro do Brasil, tem como uma das 

características principais de sua formação a migração. Desde a época da sua 

colonização, no século XVIII, o Estado recebe pessoas oriundas de todas as regiões 

do Brasil, em especial das regiões nordeste e sudeste. Esta característica permanece 

nos dias atuais e torna indispensável uma melhor compreensão das condições de vida 

e interação social dos imigrantes em território goiano.  

 Atualmente, é inegável a existência de uma cultura goiana, com manifestações 

culturais específicas, sotaque próprio, enfim, várias especificidades que compõem a 

identidade do “goiano”. No entanto, a migração continua muito relevante na sociedade 

goiana, em todos os sentidos. A chegada de imigrantes nacionais e estrangeiros assim 

como a emigração de goianos para outros Estados e outras partes do mundo 

permanece como traço marcante da sociedade goiana. 

 Este estudo procura analisar as características dos imigrantes em território 

goiano. Quem são? De onde vêm? O que fazem aqui? Qual seu tipo de ocupação? 

Qual sua formação escolar? Como vivem? Quais são suas condições de moradia? 

Dentre outras perguntas que tentarão ser respondidas no presente estudo. Além disso, 

o estudo também aborda a questão da emigração de goianos para outros países. 

 A questão da migração internacional é especialmente complexa e possui 

variáveis próprias. A saída de uma pessoa de seu país de origem exige ajustamento a 

uma nova cultura e por vezes é marcada por dificuldades de adaptação e adequação 

legal nos locais de destino. Por esses e outros motivos, também é marcante na 

migração internacional o retorno do emigrado. Assim, também são objetos deste 

estudo as condições de retorno e readaptação dos retornados goianos ao Estado. 

 A opção de saída para outros países é consequência da busca por uma melhor 

condição de vida que a conquistada em seu lugar de origem. Dessa forma, é bastante 

comum a sujeição das pessoas a condições de vida muito precárias e a não 

adequação às condições legais exigidas pelos países receptores. Ou seja, a situação 

de clandestino do imigrante sem documento.  

 A clandestinidade é uma circunstância que cria enormes dificuldades tanto para 

a vida da pessoa quanto para a análise da imigração. Pessoas indocumentadas têm 

dificuldades maiores de exercerem direitos e são mais vulneráveis a postos de 

trabalhos precários. Além disso, pelo temor da deportação e a ausência nos registros 
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oficiais fica praticamente impossível a precisão do número de imigrantes e a 

elaboração de políticas que visem à melhora das condições de vida dessas pessoas.  

 A escolha do país de destino não é aleatória. Ao contrário, é consequência do 

cenário socioeconômico do país de destino, da situação socioeconômica de quem 

migra, além da cultura local do emigrante que, em geral, busca laços de afinidade 

como proximidade linguística. Desta forma, nota-se a predominância da escolha dos 

goianos em migrarem para os Estados Unidos da América e países europeus, em 

especial Espanha e Portugal. Porém, como se verá, estes estão longe de serem os 

únicos destinos de goianos.  

 Do mesmo modo que se acolhe no Estado pessoas oriundas das mais variadas 

regiões do planeta, os goianos estão presentes em todos os continentes do globo 

terrestre. É com o objetivo de mostrar e analisar as características peculiares da 

imigração externa e interna e da emigração de goianos ao exterior que se apresenta o 

presente estudo. Foram utilizados como fonte de dados o Censo Demográfico do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e a Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). 
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1. População de Goiás – composição e condições sociais 
 

 O Estado de Goiás tem em sua composição populacional mais de 27% de 

habitantes nascidos em outros estados brasileiros – sétimo do país em termos 

proporcionais – segundo os dados do Censo Demográfico do Instituto de Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, de 2010. Além disso, havia nesse ano cerca de oito mil 

pessoas nascidas no exterior, correspondendo a 0,1% dos residentes goianos. 

 Como bem mostra a Tabela 1, a região de maior representatividade na 

formação demográfica de Goiás, excetuando o próprio Estado, é a Nordeste com 

pouco menos de 42%. É interessante perceber que a Região Centro-Oeste é apenas a 

terceira no total dos que nasceram fora de Estado. Desse total, 80% nasceram no 

Distrito Federal revelando a baixa participação dos Estados de Mato Grosso e Mato 

Grosso do Sul. 

 
Tabela 1. População residente não nascida em Goiás, por Região 

de Nascimento – Goiás – 2010 

Região Total % % Universo 

Nordeste 676.064 41,8 11,3 
Sudeste 419.240 25,9 7,0 
Centro-Oeste - exceto Goiás 294.460 18,2 4,9 
Norte 171.593 10,6 2,9 
Sul 49.474 3,1 0,8 
País estrangeiro 8.278 0,5 0,1 

Fonte: Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges / Segplan-GO / Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
Especiais. 

 Na análise de acordo com o Estado de nascimento, nota-se, pela Tabela 2, a 

forte presença de mineiros em Goiás, confirmando a estreita ligação entre os dois 

Estados. O Distrito Federal aparece com a segunda maior população de não nascidos 

em Goiás, derivado da constituição da Região do Entorno de Brasília e da 

consequente relação com a capital federal no tocante à busca de serviços de saúde. 

Dos Estados da Região Nordeste, sendo esta a que mais contribui para formação dos 

residentes em Goiás, se destacam os Estados da Bahia e Maranhão. 

 
 
 
 
 



 

 

Tabela 2. População residente de Goiás por Estado 

Estado

Goiás 
Minas Gerais
Distrito Federal
Bahia 
Maranhão 
Tocantins 
São Paulo 
Piauí 
Ceará 
Outros 
Fonte: Censo Demográfico 2010
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan
Socioeconômicos e Especiais.

 

 A respeito dos residentes que nasceram em país estrangeiro, a composição é 

bastante diversificada, com participação de todos os continentes 

Gráfico 1. Da Europa vem o maior número de pessoas

seguida aparece o grupo dos que nasceram em algum país da América do Sul 

(excetuando o Brasil), 20,9%; os que nasceram na América Central ou do Norte 

perfazem pouco mais de 18% 

Norte. Dominando o cenário de nascidos no exterior tem

e Espanha. 

Gráfico 1. Percentual dos não nascidos no Brasil por continente

Fonte: Censo Demográfico 2010
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan
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População residente de Goiás por Estado 
de nascimento – 2010 

Estado Total %

4.349.089 72,9
Minas Gerais 302.813 5,1
Distrito Federal 234.718 3,9

218.329 3,7
 161.712 2,7

107.842 1,8
 92.336 1,5

89.628 1,5
69.124 1,2
342.607 5,7

Fonte: Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos 
Socioeconômicos e Especiais. 

A respeito dos residentes que nasceram em país estrangeiro, a composição é 

com participação de todos os continentes 

Da Europa vem o maior número de pessoas, com mais de 45% do 

grupo dos que nasceram em algum país da América do Sul 

, 20,9%; os que nasceram na América Central ou do Norte 

perfazem pouco mais de 18% - sendo que desses, 88% têm origem na América do 

enário de nascidos no exterior tem-se Portugal, Estados Unidos 

Gráfico 1. Percentual dos não nascidos no Brasil por continente
nascimento – Goiás – 2010 

Fonte: Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais.
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 Quando se distribui residentes de Goiás pelos países de nascimento, observa

se que a histórica ligação com Portugal se sobressai 

perceber que a segunda nacionalidade que mais aparece é a estadunidense, com 

mais de 15%. Ou seja, mesmo a América do Norte sendo apenas o terceiro continente 

de maior representatividade, quando se analisa a participação por país, os Estado

Unidos ganham grande relevância. 

cinco países de maior participação

Gráfico 2. Percentual dos não nascidos no Brasil por país de nascimento 

Fonte: Censo Demográfico 2010.
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan
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Quando se distribui residentes de Goiás pelos países de nascimento, observa

se que a histórica ligação com Portugal se sobressai – ver Gráfico 2.

perceber que a segunda nacionalidade que mais aparece é a estadunidense, com 

mais de 15%. Ou seja, mesmo a América do Norte sendo apenas o terceiro continente 

de maior representatividade, quando se analisa a participação por país, os Estado

grande relevância. Todavia, ainda merece destaque o fato de que dos

de maior participação três serem europeus. 

 
Gráfico 2. Percentual dos não nascidos no Brasil por país de nascimento 

– 2010 

2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais.

O total de residentes de Goiás nascidos no exterior representa

vivem no Brasil e mais de 22% dos residentes do Centro-Oeste (conforme Tabela

Considerando somente as crianças em Goiás, esses percentuais sobem para 4% das 

que vivem no Brasil e para 35% das do Centro-Oeste. Ressalta-se que mais de 53% 

dos não nascidos no Brasil residindo no Estado estão na faixa da população em idade 

PIA, revelando a participação desse contingente no mundo do trabalho.
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Quando se distribui residentes de Goiás pelos países de nascimento, observa-

ver Gráfico 2. É interessante 

perceber que a segunda nacionalidade que mais aparece é a estadunidense, com 

mais de 15%. Ou seja, mesmo a América do Norte sendo apenas o terceiro continente 

de maior representatividade, quando se analisa a participação por país, os Estados 

o fato de que dos 

Gráfico 2. Percentual dos não nascidos no Brasil por país de nascimento – Goiás 
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Tabela 3. Total de pessoas não nascidas no Brasil por faixa etária 
Brasil, Centro

Grupo Etário 
Crianças (0-14 anos)
PIA (15-64 anos)

Idosos (65 anos ou mais)
Total 

Fonte: Censo Demográfico 2010.
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan
Especiais. 
 

 Vale informar que aproximadamente 34% daqueles não nascidos no Brasil e 

residindo em Goiás são naturalizados brasileiros.

estão em idade ativa e 20% são idosos. 
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 Na outra vertente da migração internacional, os emigrantes goianos somam 

mais de 35,5 mil – IBGE 2010

23% para América do Norte ou Central, como atesta o Gráfico 3. Ressalta

mulheres são as que mais saem, 57%

Gráfico 3. Emigrantes em Goiás por continente de destino 

Fonte: Censo Demográfico 2010
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan
Especiais. 

                                        
6 O IBGE ressalva que a metodologia de coleta dos dados pode tornar esse número 
subestimado, pois o questionamento é feito ao morador que ficou no domic
pesquisa deixa de fora aqueles que migram com toda a família; os que não estão no domicílio 
no período do Censo por morte, doença, etc.
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Tabela 3. Total de pessoas não nascidas no Brasil por faixa etária 
Brasil, Centro-Oeste e Goiás – 2010 
 Brasil Centro-Oeste 

14 anos) 54.225 5.892 
64 anos) 331.498 23.904 

(65 anos ou mais) 206.846 7.669 
978.292 37.465 

Fonte: Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
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IBGE 20106. Desse contingente, 71% se dirigem
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mulheres são as que mais saem, 57% do total. 
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Deduz-se, pela Tabela 4, que a presença da América Central é mínima tendo 

em vista que 22,6% dos goianos que deixam o Estado têm como país de destino os 

Estados Unidos. Contudo, dos dez países que mais recebem pessoas de Goiás, oito 

são da Europa. Desses, a Espanha é a que mais atrai, com cerca de 20% do total dos 

que deixam Goiás indo para o exterior. 

Tabela 4. Emigrantes em Goiás por país de destino – 
2010 

Países Emigrantes % 

Estados Unidos 8.024 22,6 
Espanha 7.095 19,9 
Portugal 6.233 17,5 
Reino Unido 3.296 9,3 
Bélgica 1.970 5,5 
Irlanda 1.453 4,1 
Itália 1.408 4,0 
Suíça 1.282 3,6 
Japão 479 1,3 
Holanda 451 1,3 
Outros 3.881 10,9 
Fonte: Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de 
Estudos Socioeconômicos e Especiais. 
 
 

 Um dado merecedor de destaque diz respeito ao sexo dos emigrantes. Como 

já apontado, elas são a maioria daqueles que se deslocam para fora do país. Mas, 

aprofundando-se nos dados, constatam-se algumas singularidades: os que têm os 

Estados Unidos como destino metade é formada por mulheres; os que vão para 

Europa, 61% são do sexo feminino. E considerando apenas a Espanha, destino 

preferido dos goianos no velho continente, o percentual de mulheres sobre os que 

saem de Goiás é de 68%. 

 

1.1. Condição socioeconômica dos não nascidos em Goiás 
 
 Ao se analisar os dados da condição socioeconômica dos residentes não 

nascidos em Goiás, verificam-se certas discrepâncias. No que tange ao saneamento 

básico, os que nasceram no exterior são os que mais têm acesso à rede geral de 

esgotamento, bem superior à média de Goiás e também da média de todos os não 

nascidos no Estado (ver Tabela 5). Dentre os nascidos no Brasil, os sulistas 

apresentam as melhores condições, quase 50% com acesso à rede geral. Por outro 
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lado, aqueles que nasceram na Região Nordeste são os que mais se valem de fossas 

rudimentares, quase 60% desse grupo utilizam esse expediente. 

 
 

Tabela 5. Tipo de esgotamento sanitário da população residente por região de 
nascimento – Goiás – 2010 

Região – Brasil/Exterior 
Rede geral de 
esgoto ou 
pluvial 

Fossa 
séptica 

Fossa 
rudimentar 

Outros* 

Nascidos no exterior 58,9 10,4 30,5 0,1 
Sul 49,5 12,5 37,7 0,3 
Sudeste 43,4 11,6 44,5 0,6 
Norte 36,5 13,1 49,9 0,5 
Centro-Oeste, exceto Goiás 26,5 17,4 55,7 0,4 
Nordeste 25,8 14,5 59,0 0,6 
Não Nascidos em Goiás 32,3 14,2 52,9 0,6 
Estado de Goiás** 34,7 13,4 51,1 0,8 
Fonte: Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 
* Inclui Vala, Rio, Lago ou Mar e Outro. 
** Todos os residentes permanentes em Goiás. 

 
 
 Verticalizando a análise por Estado de nascimento, daqueles com maior 

representatividade, conforme o Gráfico 4, constata-se que os paulistas residindo em 

Goiás estão em melhores condições que os demais não goianos. Em pior situação 

encontram-se os nascidos no Piauí, em que menos de 20% não têm acesso à rede 

geral de esgoto e mais de 60% ainda se valem de fossas rudimentares. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfico 4. Tipo de esgotamento sanitário

Fonte: Censo Demográfico 2010.
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan
* Não inclui a opção “outros” como tipo de esgotamento.
** Todos os residentes permanentes em Goiás.
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melhor condição, mas apenas 3,5 pontos percentuais acima da média do 

Contudo, comparando com os nascidos na Região Nordeste, os sulistas têm um

diferença de 5 pontos. 
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Tabela 6. Tipo de abastecimento de água da população residente por região de 
nascimento – Goiás – 2010 

Região – Brasil/Exterior 
Rede geral 

de 
distribuição 

Poço ou 
nascente 

na 
propriedade 

Poço ou 
nascente 
fora da 

propriedade 

Outros* 

Nascidos no Exterior 82,7 15,9 1,1 0,3 
Sul 82,5 15,3 1,4 0,8 
Sudeste 81,4 16,1 1,6 0,9 
Centro-Oeste, exceto Goiás 80,4 15,6 3,2 0,8 
Norte 79,5 18,6 1,2 0,7 
Nordeste 77,5 19,0 2,3 1,1 
Não Nascidos em Goiás 79,4 17,6 2,2 0,9 
Estado de Goiás** 78,9 17,9 2,0 1,2 
Fonte: Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 
* Inclui Carro-pipa, Água da chuva armazenada em cisterna, Água da chuva armazenada de outra forma,   
   Rios, açudes, lagos e igarapés e Outro. 
** Todos os residentes permanentes em Goiás. 

Entre os diferentes Estados de nascimento com maior participação na 

população de Goiás, novamente os paulistas alcançam os melhores patamares, sendo 

os únicos que ultrapassam 80% com acesso à rede geral de abastecimento de água. 

Os piores são aqueles que nasceram no Estado da Bahia, com 76% de residentes 

ligados à rede geral, abaixo da média de Goiás. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

Gráfico 5. Tipo de abastecimento de água* 

Fonte: Censo Demográfico 2010.
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan
* Não inclui as opções “poço ou nascente fora da propriedade” e “outros”.
** Todos os residentes permanentes em Goiás.
 

 Os dados sobre a coleta de lixo contrastam com

de abastecimento de água. Naqueles, os nascidos na Região Norte são os que 

apresentam as melhores situações

91% declaram que o lixo produzido na residência é coletado diretamente 

de limpeza pública, porcentual elevado comparado com o dos nascidos na Região Sul, 

em que 85,2% afirmam terem seu lixo coletado pelo serviço de limpeza. Esse grupo, 

por sua vez, apresenta a maior taxa de outros destinos para o lixo: 3,1% disse

ou enterram o lixo na propriedade; jogam

lago; ou ainda dando ao lixo outra destinação não discriminada.
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Gráfico 5. Tipo de abastecimento de água* da população residente 
nascimento – Goiás – 2010 

Fonte: Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais.

“poço ou nascente fora da propriedade” e “outros”. 
** Todos os residentes permanentes em Goiás. 

a coleta de lixo contrastam com os de esgotamento sanitário e 

de abastecimento de água. Naqueles, os nascidos na Região Norte são os que 

melhores situações. Como pode ser observado na Tabela 7,

91% declaram que o lixo produzido na residência é coletado diretamente 

de limpeza pública, porcentual elevado comparado com o dos nascidos na Região Sul, 

em que 85,2% afirmam terem seu lixo coletado pelo serviço de limpeza. Esse grupo, 

apresenta a maior taxa de outros destinos para o lixo: 3,1% disse

ou enterram o lixo na propriedade; jogam-no em terreno baldio ou logradouro ou rio, 

lago; ou ainda dando ao lixo outra destinação não discriminada. 
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Tabela 7. Tipo de coleta de lixo da população residente por região de nascimento 
– Goiás – 2010 

Região – Brasil/Exterior 

Coletado 
diretamente 
por serviço 
de limpeza 

Colocado em 
caçamba de 
serviço de 
limpeza 

Queimado 
na 

propriedade 
Outros* 

Norte 91,1 4,6 3,6 0,7 
Nordeste 88,1 5,3 5,6 1,0 
Sudeste 87,0 5,2 6,4 1,4 
Nascidos no Exterior 86,8 9,1 3,5 0,6 
Centro-Oeste – exceto Goiás 86,3 6,7 5,7 1,3 
Sul 85,2 5,7 6,0 3,1 
Não Nascidos em Goiás 87,7 5,5 5,6 1,2 
Estado de Goiás** 86,3 5,0 7,3 1,3 
Fonte: Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 
* Inclui Enterrado na propriedade, Jogado em terreno baldio ou logradouro, Jogado em rio, lago ou mar e  
   Outro destino. 
** Todos os residentes permanentes em Goiás. 

 
  

 Detalhando os dados pelos Estados mais representativos, nota-se os 

tocantinenses, como representantes da Região Norte, com a melhor situação na coleta 

de lixo (ver Gráfico 6). Os nascidos no Distrito Federal têm a condição mais delicada, 

abaixo da media do Estado. A explosão demográfica ocorrida nas cidades próximas à 

capital nacional pode ser uma justificativa para esse fato, visto que os habitantes 

dessas cidades procuram atendimento em diversas áreas em Brasília inclusive para o 

nascimento. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Gráfico 6. Tipo de coleta de lixo

Fonte: Censo Demográfico 2010.
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan
* Não inclui as opções “poço ou nascente fora da propriedade” e “outros”.
** Todos os residentes permanentes em Goiás.
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Fonte: Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais.
* Não inclui as opções “poço ou nascente fora da propriedade” e “outros”. 
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Gráfico 7. Graus de instrução* da população residente por 

Fonte: Censo Demográfico 2010.
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan
* Não inclui os não com grau de instrução indete
** Todos os residentes permanentes em Goiás.
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Gráfico 7. Graus de instrução* da população residente por Estado 
– Goiás – 2010 

Fonte: Censo Demográfico 2010. 
Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais.

* Não inclui os não com grau de instrução indeterminado. 
** Todos os residentes permanentes em Goiás. 
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ião Nordeste, ou mesmo na Norte. 
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Gráfico 8. Rendimento médio mensal em julho de 201
residente por região de nascimento 

Fonte: Censo Demográfico 2010.
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan
Especiais. 
* Não inclui os não com grau de instrução indeterminado.
** Todos os residentes permanentes em Goiás.

 

 

1.2. Residentes em Goiás retornados do exterior
 
 Em 2010 havia em Goiás, segundo o Censo Demográfico do IBGE, 3.618 
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municípios e quase metade estava em Goiânia 
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mulheres superaram os homens no percen

são os de Luziânia e de Aparecida de Goiânia: nesses municípios os homens que 

retornaram somam 69,8% e 67,5%, respectivamente.
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Gráfico 8. Rendimento médio mensal em julho de 2010, em R$, da população 
residente por região de nascimento – Goiás 

Fonte: Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 

* Não inclui os não com grau de instrução indeterminado. 
Todos os residentes permanentes em Goiás. 
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Gráfico 9. Porcentagem de retornados do exterior por município de residência 

Fonte: Censo Demográfico 2010.
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan

 
 O tempo de moradia depois do retorno é na grande maioria dos casos menor 

que dois anos, como atesta 

pela qual o mundo, principalmente Europa e Estados Unidos, passaram. Destaque

o caso de Caldas Novas, onde

município o fizeram depois de 2008.
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Gráfico 9. Porcentagem de retornados do exterior por município de residência 
Goiás – 2010

Fonte: Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais.

O tempo de moradia depois do retorno é na grande maioria dos casos menor 

que dois anos, como atesta o Gráfico 10. Talvez em virtude da forte crise econômica 

pela qual o mundo, principalmente Europa e Estados Unidos, passaram. Destaque

o caso de Caldas Novas, onde todos os retornados residentes que

depois de 2008.   

. Porcentagem de retornados do exterior por município e tempo de 
moradia – Goiás – 2010

Fonte: Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais.
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Quando se analisa os países de onde os goianos retornaram, observa-se que 

quase 80% vieram da Europa ou da América do Norte ou Central – ver Tabela 8. Essa 

constatação atesta o peso que a crise de 2008 desempenhou na volta de brasileiros, 

pois esses continentes foram os mais atingidos pela convulsão econômica pela qual o 

mundo passou no final da década anterior. 

Adentrando um pouco a mais na análise, percebem-se, ainda pela Tabela 8, 

aqueles países com os maiores números de retornados: Estados Unidos e Espanha, 

corroborando a inferência do retorno devido à crise. Sublinha-se o alto percentual de 

retorno dos Estados Unidos, praticamente o total do continente norte-americano e 

central e mais que o dobro dos retornados da Espanha. Faz-se necessário salientar 

que os dois países com maior número de retornados são também os que atraiam mais 

emigrantes, revelando uma consequência lógica: retornam mais de onde há mais 

pessoas instaladas. 

Tabela 8. Total e porcentagem dos retornados do exterior por continente e 
país de moradia anterior – Goiás - 2010 

Continente/País Retornados % 

Europa 1.769 48,8 

Espanha 478 13,2 

Portugal 424 11,7 

Escócia 279 7,7 

França 139 3,8 

Itália 128 3,5 

Outros 321 8,9 

América do Norte e Central 1.108 30,7 

Estados Unidos 1.071 29,6 

Panamá 28 0,8 

República Dominicana 9 0,3 

Ásia 395 10,9 

Japão 352 9,7 

Irã 28 0,8 

Outros 15 0,4 

América do Sul 144 3,9 

Paraguai 33 0,9 

Bolívia 28 0,8 

Argentina 23 0,6 

Outros 60 1,6 

África 41 1,2 

República Democrática do Congo 14 0,4 

Zâmbia 14 0,4 

África do Sul 13 0,4 

Ignorado/Não sabe o país 161 4,4 
Fonte: Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
Especiais. 



 

 

1.3. Condição socioeconômica dos 
 

Os dados relativos à situação socioeconômica dos que voltam do exte

Goiás (guardadas as ressalvas do pequeno número em análise) mostram semelhança 

com a realidade do Estado

sanitário, o abastecimento de água e a coleta de lixo

que a média estadual para cada um dos quesitos. Destaca

que os atendidos por rede geral perfazem 60%, quase o dobro da média de Goiás; 

quanto ao abastecimento de água, 

10 pontos percentuais superior à média goiana.

Gráfico 11. Porcentagem de retornados do exterior por acesso a s

Fonte: Censo Demográfico 2010.
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan
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Os dados relativos à situação socioeconômica dos que voltam do exte

Goiás (guardadas as ressalvas do pequeno número em análise) mostram semelhança 

stado. No Gráfico 11, percebe-se que tanto o esgotamento 

sanitário, o abastecimento de água e a coleta de lixo apresentam condições melhores 

dia estadual para cada um dos quesitos. Destaca-se o caso do esgoto, em 

que os atendidos por rede geral perfazem 60%, quase o dobro da média de Goiás; 

quanto ao abastecimento de água, o grupo dos que fazem uso da rede geral é 

superior à média goiana. 
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Fonte: Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais.
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em condição de aluguel não escamoteia a participação dos 

próprio, que totalizam 56%.

Gráfico 12. Porcentagem de retornados do exterior pela c

Fonte: Censo Demográfico 2010.
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan
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Tabela 9. Porcentagem de retornados do exterior ocupados por grupos de 
atividade produtiva em que trabalham – Goiás - 2010 

Grupos de Atividade Produtiva % 

Comércio; Reparação de Veículos Automotores e Motocicletas 22,0 

Indústrias de Transformação 15,4 

Construção 7,9 

Outras Atividades de Serviços 6,1 

Informação e Comunicação 5,6 

Agricultura, Pecuária, Produção Florestal, Pesca e Aquicultura 4,4 

Alojamento e Alimentação 4,2 

Administração Pública, Defesa e Seguridade Social 4,1 

Atividades Administrativas e Serviços Complementares 3,8 

Educação 3,7 

Transporte, Armazenagem e Correio 3,3 

Outras 19,6 

Fonte: Censo Demográfico 2010. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
Especiais. 

 

A Tabela 9 mostra a distribuição dos retornados de acordo com o tipo de 

atividade produtiva em que estavam trabalhando no período do Censo Demográfico 

2010. Nela percebe-se que a maioria estava desempenhando atividade ligada ao 

comércio e à indústria de transformação. Destaca-se a forte presença dos retornados 

nessa última atividade. A indústria de transformação exige maior formação 

educacional devido às especificidades dos produtos desenvolvidos. Portanto, 

condizente ao percentual de retornados com curso superior. 

 

2. Peculiaridades da migração internacional 
 
A história da humanidade é marcada pela migração dos seres humanos pelo 

território global em busca de recursos materiais para sua sobrevivência. Desde a 

época em que os primeiros homo sapiens eram nômades que saíam de um lugar em 

direção a outro em busca de alimento e abrigo até os dias atuais, caracterizado pelo 

Estado-nação e fronteiras bem definidas, o ser humano, em maior ou menor grau, 

migra de uma parte para outra em todo o planeta. Ao se atravessar a fronteira entre 

um Estado-nação e outro temos a migração internacional. 

  A migração internacional no mundo contemporâneo continua fortemente 

marcada pela busca de recursos materiais e melhores condições de vida. Neste 

sentido, este movimento humano é influenciado pelas condições econômicas dos 
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países, sendo que estas usualmente determinam o poder de atração ou repulsão de 

pessoas pelos países. Grande exemplo desta situação é a relação entre o continente 

americano e o europeu. Desde a descoberta da América pelos europeus e sua 

colonização até a independência houve grande fluxo de europeus em direção ao novo 

continente em busca de recursos materiais. Após a independência dos países 

americanos, ao final do século XIX e primeira metade do século XX, novamente houve 

grande migração de europeus para a América. Os principais fatores desta corrente de 

imigração foram as guerras em solo europeu como as unificações de Itália e Alemanha 

e as duas grandes guerras mundiais. 

  A partir da segunda metade do século XX, a Europa e os Estados Unidos da 

América perceberam um grande aumento em seus padrões de vida. Como 

consequência disto e das condições de vida precárias nos países latino-americanos o 

fluxo migratório Europa-América observado até então se inverte. A partir desse 

momento, países como o Brasil observam seus cidadãos partindo em direção aos 

países centrais mais que cidadãos de outros países migrando para cá.  

 O advento do Estado-nação e a decorrente noção de cidadania fizeram com 

que a migração internacional adquirisse contornos peculiares nos dias de hoje. A 

cidadania é a condição da pessoa de possuir direitos e deveres para conviver em 

determinada sociedade na qual se encontra. Um pressuposto essencial da cidadania é 

a nacionalidade da pessoa. Para possuir plenos direitos e deveres uma pessoa 

necessita possuir a nacionalidade do país em que se encontra e estar com sua 

documentação de acordo com as exigências legais deste país. 

 A falta de nacionalidade e de documentação de acordo com a legislação do 

país de destino, por parte do imigrante, faz com que ele se torne um pária na 

sociedade em que está ingressando. Esta condição clandestina cria dificuldades de 

integração social e empurra a pessoa para a margem da sociedade assim como das 

estatísticas oficiais e políticas públicas, tanto do país de destino como de origem. 

Devido a estes fatores se torna quase impossível a exatidão nas informações sobre 

imigrantes e mais difícil a compreensão da situação destes, além de criar divergências 

nas denominações de classificação da pessoa em condição de irregularidade 

documental nos países. 

 A migração internacional tem tido dois tipos de tratamento pelas sociedades. 

Pelo lado dos governos, há uma política que tende a eximir o poder público de 

responsabilidades. A alegação é que devido à deficiência dos dados os governantes 
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ficam impedidos de ter uma real percepção do problema e tomar medidas que visem a 

melhorar as condições dos imigrantes assim como a interação deles na nova 

sociedade.  

 Por outro lado, há uma tendência em maximizar o problema por parte da mídia 

e da sociedade civil. Isto ocorre mediante dados superestimados mostrados pelos 

veículos de comunicação que tratam o problema de forma distorcida, gerando uma 

sensação de urgência exacerbada. Há não apenas relatórios subestimados devido a 

casos não detectados como também relatórios superestimados de casos presumidos 

(VOGEL, 2014).  

 Neste cenário, vale ressaltar que mais casos registrados não significam, 

necessariamente, um aumento no número de casos ocorridos. O aumento nos 

registros pode significar um aprimoramento nos modos de apreensão dos dados ou 

uma mudança nos sistemas de registro. Do mesmo modo, a diminuição dos casos 

registrados pode ser em decorrência do atraso nos registros oficiais (EUROSTAT apud 

VOGEL, 2014). No entanto, não basta que esteja clara a existência de limitações nos 

dados. Apenas essa noção isolada provoca a mera recusa em se tratar do problema e 

abre caminho para interpretações distorcidas a respeito da questão.  

 Existem várias formas pelas quais uma pessoa pode se ver em uma situação 

de irregularidade perante as autoridades do país em que se encontra. Das quais 

podemos depreender oito principais maneiras, de acordo com o Migration Policy 

Institute, quais sejam: 

• Entrada ilegal – ocorre quando a pessoa cruza a fronteira de forma totalmente 

ilegal; 

• Entrada usando documentos falsos; 

• Entrada utilizando documentos legais, porém com informações falsas; 

• Permanência no país por mais tempo que o permitido no visto de entrada ou 

permissão de residência temporária; 

• Perda de status por não renovar permissão de permanência no país por não 

atingir os requisitos exigidos para renovação; 

• Quando a pessoa nasce em condição de irregularidade no país; 

• Fuga durante o procedimento de pedido de asilo ou não deixar o país após 

decisão negativa ao pedido; 
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• Falha de determinado país em se fazer cumprir decisão de regresso de 

determinada pessoa – este caso é considerado uma tolerância do Estado 

anfitrião. 

 

2.1. A questão conceitual do imigrante sem documentos 
  

A questão da imigração internacional é um tema delicado por dizer respeito a  

pessoas, logo sujeitos dotados de direitos universais e inalienáveis. Neste sentido, 

tem-se travado debates sobre qual a melhor denominação para se referir ao imigrante 

que não se encontra em condições regulares em outro país. 

 Cada país adota uma terminologia diferente ao se referir a este tipo de pessoa. 

Os termos mais usuais são ilegal, indocumentado, irregular e migrante não autorizado. 

Países que adotam o termo ilegal defendem este uso argumentando que outros 

termos são apenas um eufemismo e que, portanto, ilegal descreve melhor a situação 

em que a pessoa se encontra.  

 Por outro lado, vários países e organizações defendem que uma pessoa não 

pode ser considerada ilegal ou irregular. Estes seriam termos adequados para bens, 

mercadorias, ações ou omissões humanas, não caracterizando a condição de pessoa 

humana. Em alguns casos termos mais rígidos como “ilegal” têm sido associados com 

agendas políticas menos tolerantes com os imigrantes (MOREHOUSE, BLOMFIELD, 

2011). 

 Isto posto, cabe ressaltar que este estudo leva em conta apenas os dados 

oficiais e, portanto, não inclui em suas observações as pessoas indocumentadas que 

vivem em Goiás. Este universo de pessoas pode ser bastante significativo, porém, 

infelizmente, não há informações confiáveis disponíveis para uma análise pertinente a 

respeito das condições de vida desse grupo populacional. Na próxima seção, segue-

se uma análise do mercado formal de trabalho dos imigrantes internacionais em 

Goiás. 

 
 



 

 

3. Análise do mercado formal de t
internacionais em Goiás

 

Em Goiás, a partir das informações extraídas dos microdados da RAIS

Relação Anual de Informações Sociais 

em 31 de dezembro de 2012

de diversos países e praticamente de todos continentes.  A América Latina foi a região 

que mais contribuiu para este tipo de imigração em Goiás correspondendo a 44,29%. 

Esta predominância se deve principalmente 

região que mais contribuiu foi a Europa correspondendo 

relatório considera-se a situação do 

destacamos como um grupo a parte, pois sua origem não é brasile

motivo foi pedida a nacionalidade.

Gráfico 13. Nacionalidade dos trabalhadores formais

Fonte: MTE/RAIS 2012. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan
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Análise do mercado formal de trabalho dos imigrantes 
internacionais em Goiás 

Em Goiás, a partir das informações extraídas dos microdados da RAIS

Relação Anual de Informações Sociais – do Ministério do Trabalho e Emprego

em 31 de dezembro de 2012, existiam 858 estrangeiros trabalhando7, estes advindos 

de diversos países e praticamente de todos continentes.  A América Latina foi a região 

que mais contribuiu para este tipo de imigração em Goiás correspondendo a 44,29%. 

Esta predominância se deve principalmente à aproximação geográfica. Por seguinte, a 

região que mais contribuiu foi a Europa correspondendo a 26,92%. Para fins deste 

a situação do naturalizado brasileiro como imigrante, porém o 

destacamos como um grupo a parte, pois sua origem não é brasile

a nacionalidade. 

 
Nacionalidade dos trabalhadores formais estrangeiros

em Goiás – 2012 

Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e 
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Na América Latina, o país que mais contribuiu para a imigração no Estado de 

Goiás foi o Haiti com 14,21%, e este é um movimento que ocorreu não apenas em 

Goiás, mas em todo o Brasil, principalmente em alguns Estados da Região Norte que 

começaram a receber muitos haitianos legal e ilegalmente após a catástrofe que 

ocorreu no Haiti, no inicio de 2010. Porém há outros países com porcentagens 

semelhantes como Bolívia e Chile respectivamente 13,15% e 12,63%. Destaca-se 

ainda que o MTE criou um grupo denominado “Outros América Latina” que 

corresponde a 21,32%. 

 
 

Tabela 10. Nacionalidade dos trabalhadores 
formais estrangeiros por país da América 

Latina em Goiás – 2012 
Nacionalidade Quantidade 

Haitiana 54 

Boliviana 50 

Chilena 48 

Argentina 45 

Paraguaia 32 

Uruguaia 28 

Peruana 20 

Colombiana 15 

Venezuelana 4 

Equatoriana 3 

Outros America Latina 81 

Total 380 

Fonte: RAIS/MTE 2012. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência 
de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 
 

Na Europa, o país que mais contribuiu para a imigração em Goiás foi Portugal 

com 44,60%  dos europeus. Um dos principais motivos não está relacionado ao fato 

de ser Goiás mas sim devido a ligação histórica e principalmente da língua que facilita 

esta migração numa via de mão dupla entre Brasil e Portugal. E em seguida são os 

espanhóis com 20,86%. 
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Tabela 11. Nacionalidade dos trabalhadores 
formais estrangeiros por país da Europa em 

Goiás – 2012 
Nacionalidade Quantidade 

Portuguesa 103 

Espanhola 48 

Italiana 24 

Alemã 22 

Francesa 11 

Belga 8 

Britânica 7 

Suíça 1 

Russa 1 

Outros Europeus 6 

Total 231 

Fonte: RAIS/MTE 2012. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de 
Estudos Socioeconômicos e Especiais. 

 
 

Por fim, vem a América do norte, Ásia e África que possuem uma parcela 

menor dos imigrantes que trabalham em Goiás. 

 
Tabela 12. Nacionalidade dos trabalhadores formais 
estrangeiros por país da América do Norte, Ásia e 

África em Goiás – 2012 
Continente/Nacionalidade Quantidade 

América do Norte 45 

Norte Americana 43 

Canadense 2 

Ásia 42 

Japonesa 14 

Chinesa 6 

Indiana 3 

Paquistanesa 3 

Outros Asiáticos 16 

África 17 

Angolana 5 

Sul-Africana 5 

Outros Africanos 7 

Fonte: RAIS/MTE 2012. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de 
Estudos Socioeconômicos e Especiais. 

 
 

 



 

 

Quanto ao grau de instrução nota

titulação maior que esta, portanto pode

estão vindo como mão de obra qualificada. E 36% possuem nível médio com

superior incompleto, portanto,

ingressando contribuem para aumentar a qualificação da mão de obra. 

Gráfico 14. Grau de Instrução dos trabalhadores formais estrangeiros 

Fonte: RAIS/MTE 2012. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan

Especiais. 
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se que 46% possuem nível superior ou 

se dizer que estes estrangeiros imigrantes 

estão vindo como mão de obra qualificada. E 36% possuem nível médio completo ou 

se dizer que estes estrangeiros que estão 

ingressando contribuem para aumentar a qualificação da mão de obra.  

Grau de Instrução dos trabalhadores formais estrangeiros 
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natureza jurídica do local de trabalho destes. Percebe-se que 54,20% estão 

trabalhando em sociedades limitadas, 9% trabalham em sociedade anônima fechadas, 

8,89% trabalham em autarquias federais, e 9,92% trabalham em outros órgãos. 

 
 

Tabela 15. Natureza Jurídica do local de trabalho dos 
trabalhadores formais estrangeiros em Goiás – 2012 

Natureza Jurídica Quantidade 

Sociedade QT LTDA 464 

Outras Organizações 85 

Sociedade Anônima Fechada 77 

Autarquia Federal 76 

Firma Mercantil Individual 55 

Poder Executivo Municipal 14 

Poder Executivo Estadual 12 

Sociedade Anônima Aberta 10 

Contribuinte Individual até 2007 10 

Serviço Social Autônomo 8 

Empresa Individual de Responsabilidade Ltda 7 

Poder Legislativo Estadual 5 

Outros Fundos Privados 5 

Empresa Pública 4 

Poder Executivo Federal 3 

Poder Judiciário Estadual 3 

Sociedade Mista 3 

Sociedade Simples Pura 3 

Sociedade Simples LTD 3 

Entidade Social até 2007 3 

Fundação Municipal 2 

Cooperativa 2 

Condomínio/Edifício 2 

Autarquia Estadual 1 

Cartório 1 

Total 858 
Fonte: RAIS/MTE 2012. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos 
Socioeconômicos e Especiais. 

 

Dentre as ocupações observa-se a que mais se destaca nas três 

nacionalidades com a maior quantidade de imigrantes (Naturalidade Brasileira, 

América Latina, Europa) são os “Profissionais de Ciências e das Artes”, que no total 

representam 34,73%. Em seguida vêm os “trabalhadores da produção de bens e 

serviços industriais”, que no total representam 22,73%.  
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Tabela 16. Ocupação dos imigrantes estrangeiros em Goiás por grupo da RAIS/MTE – 

2012 

Ocupação 

Nacionalidade 

Naturalizados 
Brasileiros 

América 
Latina 

América 
do Norte 

Europa Ásia África Outros Total 

Membros superiores do 
poder público, dirigentes de 
organizações de interesse 

público 

5 25 6 24 7 0 1 68 

Profissionais das ciências e 
das artes 

50 139 15 68 5 7 14 298 

Técnicos de nível médio 5 34 10 25 4 0 7 85 

Trabalhadores de serviços 
administrativos 

13 31 3 28 9 2 8 94 

Trabalhadores dos serviços, 
vendedores do comércio em 

lojas e mercados 
9 34 8 19 4 5 6 85 

Trabalhadores 
agropecuários, florestais e 

da pesca 
1 5 1 5 0 0 0 12 

Trabalhadores da produção 
de bens e serviços 

industriais 
15 104 1 52 14 3 6 195 

Trabalhadores em serviços 
de reparação e manutenção 

0 5 1 9 0 0 3 18 

Não Classificados 0 3 0 0 0 0 0 3 

Fonte: RAIS/MTE 2012. 
Elaboração: Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos Socioeconômicos e Especiais. 
 

 
 

Por fim, as cidades escolhidas pelos imigrantes estrangeiros para se 

estabelecerem são principalmente Goiânia, Anápolis e Aparecida de Goiânia,  

respectivamente, nas três primeiras posições. 
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Tabela 17. Cidade em que os trabalhadores formais 
estrangeiros em Goiás se estabeleceram - 2012 

Cidade Imigrantes Estrangeiros 

Goiânia 485 

Anápolis 93 

Aparecida de Goiânia 64 

Rio Verde 18 

Catalão 13 

Pires do Rio 13 

Jataí 10 

Itumbiara 9 

Luziânia 9 

Formosa 8 

São Luiz do Norte 8 

Caldas Novas 7 

Morrinhos 7 

Valparaíso de Goiás 7 

Senador Canedo 6 

Cezarina 5 

Cristalina 5 

Santo Antônio de Goiás 5 

Goiatuba 4 

São Domingos 4 

Outras Cidades 78 

Fonte: RAIS/MTE 2012. 
Elaboração: Instituto Mauro Borges/Segplan-GO/Gerência de Estudos 
Socioeconômicos e Especiais. 

 

Considerações Finais 
  

O Estado de Goiás se caracteriza por uma intensa corrente migratória em sua 

formação. Tanto em relação à entrada e absorção de pessoas de outras localidades 

na sociedade goiana quanto em relação à saída de goianos para se estabelecerem em 

outras partes do Brasil e do mundo, nota-se a importância da migração em Goiás. As 

correntes migratórias, ainda hoje, são fortemente influenciadas por características 

como a ligação histórica e sociocultural (preferência por destinos como Portugal e 

Espanha), proximidade geográfica (grande quantidade de mineiros, brasilienses, 

baianos, tocantinenses, paulistas, entre outros) e busca por melhores condições de 

vida (EUA são grande destino de goianos). 
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 A busca por melhores condições de vida vem alterando o fluxo migratório 

goiano. A partir da crise econômica de 2008, na Europa e EUA, há uma diminuição no 

número de pessoas que deixam o Estado de Goiás em direção a estes centros assim 

como há um crescimento no número de goianos que viviam nessas localidades e 

retornam a Goiás. Além deste fato, o bom desenvolvimento da economia brasileira e 

goiana faz com que a cada dia Goiás se torne um centro atrativo de imigrantes. Esta 

atração é percebida não apenas entre os imigrantes que Goiás tradicionalmente 

recebe de outros Estados brasileiros, mas também de outros países, especialmente os 

latino-americanos.  

   A condição socioeconômica de imigrantes e retornados no Estado de Goiás 

em geral é muito boa. De acordo com os dados do Censo/IBGE, o grupo de pessoas 

residentes em Goiás nascidas no exterior, nas regiões Sul, Sudeste e Norte possui 

acesso à rede geral de esgoto ou pluvial maior que a média de todos os residentes no 

Estado.  O mesmo ocorre no acesso à rede geral de distribuição de água e na coleta 

de lixo diretamente por serviço de limpeza (neste último quesito ocorre exceção em 

relação aos imigrantes da Região Sul que, excepcionalmente, percebe um percentual 

menor em relação à média geral do Estado).  

 O grau de instrução e a renda média são fatores que influenciam e explicam as 

boas condições de vida das pessoas nascidas fora do Estado de Goiás. As pessoas 

nascidas no exterior são as que possuem o maior grau de instrução entre todos os 

grupos, 24% deles possuem curso superior completo. A seguir estão as pessoas 

nascidas nas regiões Sul e Sudeste com 17,2% e 11,7%, respectivamente. A média 

geral do Estado é de 6,6%. Essas posições se repetem quando analisada a renda 

média. Como foi visto, os residentes em Goiás nascidos no exterior possuem renda 

média mais de quatro vezes maior que a média da população total do Estado. 

 No entanto, a realidade pode não ser tão aprazível para a pessoa nascida no 

exterior que escolhe Goiás para viver. Este estudo foi feito utilizando-se, 

essencialmente, dados da RAIS/MTE e do Censo demográfico do IBGE. Já foram 

ressaltadas as limitações dos dados oficiais e analisado como eles podem levar à 

construção de um cenário que ignore uma realidade dura presente na sociedade 

goiana, mas fora das estatísticas oficiais.  

 Os dados da RAIS/MTE apontam para a ocupação, por parte de estrangeiros, 

de altos postos de trabalho e uma mão de obra altamente qualificada. No entanto, 

assim como há vários goianos trabalhando no mercado informal, é de se supor que há 
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ainda mais trabalhadores informais estrangeiros vivendo em Goiás que aqueles 

registrados no mercado formal. Estes estrangeiros informais podem, além disso, ser 

indocumentados. A situação de indocumentados, assim como a de trabalhadores 

informais, geralmente corresponde a uma situação de vida mais precária que as 

captadas pelas estatísticas.  

 Da mesma forma, cabe ressaltar que os dados sobre goianos que emigraram 

para o exterior são muito subestimados. Assim, é difícil construir um retrato fiel da 

condição dos goianos que vivem no exterior e muitas suspeitas que existem sobre 

condições de trabalho escravo e tráfico humano podem estar sendo ignoradas. Do 

mesmo modo, não há disponíveis informações suficientes a respeito de imigrante 

estrangeiros indocumentados que vivem em território goiano e estão sujeitos a 

práticas laborais degradantes.  

 Isto posto, se torna necessário um maior esforço por parte do poder público em 

conseguir informações fidedignas sobre a situação de imigrantes indocumentados e 

goianos na mesma situação em outros países. Informações precisas são essenciais 

tanto para que uma população em situação de vulnerabilidade não fique ignorada das 

políticas públicas quanto para que recursos públicos preciosos não sejam 

desperdiçados no afã da resolução de um problema social superdimensionado.  
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