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Resumo
Este estudo examina como a entrada massiva de imigrantes venezuelanos impactou o salário e o emprego
do setor formal e informal de Roraima. Usando dados da Pesquisa Nacional de Amostra por Domicílios
contínua (PNADc) e o Método de Controle Sintético (MCS), descobrimos que os influxos migratórios
causaram uma redução de 9% no salário real formal de Roraima em 2016 e aproximadamente 12% em
2017. Adicionalmente, enfatizamos que ações implementadas pelo governo nacional foram essenciais
para absorver choques negativos subsequentes. Esses achados foram consistentes para diferentes testes
de robustez. Por outro lado, não encontramos efeitos significativos sobre o emprego do setor formal e
as variáveis de resultado do setor informal.
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Abstract
This study examines how the massive influx of Venezuelan immigrants impacted wages and employment
in Roraima’s formal and informal sector. Using data from the continuous National Household Sample
Survey (PNADc) and the Synthetic Control Method (MCS), we found that migratory inflows caused
a reduction of 9% in the formal real salary of Roraima in 2016 and approximately 12% in 2017.
Additionally, we emphasize that actions implemented by the national government were essential to
absorb subsequent negative shocks. These findings were consistent for different robustness tests. On
the other hand, we did not find significant effects on formal sector employment and informal sector
outcome variables.
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1 Introdução

Estudiosos da economia da imigração investigam a décadas como ondas inesperadas de
imigrantes afetam os resultados do mercado de trabalho local, em especial os salários e o emprego. A
relevância dessa análise emerge em virtude das demandas políticas envolvidas e porque a maneira
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como os mercados de trabalho respondem aos choques de oferta podem auxiliar no entendimento
de como esses mercados funcionam (BORJAS, 2017). Diversas evidências foram apresentadas nos
últimos anos, entretanto verifica-se que ainda não há consenso na literatura acerca dessa questão
(CARD; PERI, 2016).

É possível identificar na literatura duas vertentes que avaliam como os fluxos migratórios afetam
as condições do mercado de trabalho local. A primeira, doravante mencionada como convencional,
argumenta que os influxos de imigrantes tendem a reduzir os salários dos nativos, embora a magnitude
do efeito seja bastante modesta em alguns casos (ver, por exemplo, Grossman (1982), Greenwood e
McDowell (1986), Borjas (1987)). Enquanto isso, a segunda não encontra nenhum impacto significativo
e argumenta que a identificação desses efeitos deve ser realizada a partir de fluxos migratórios causados
por fatores exógenos tais como guerras, fuga de regimes autoritários, crises econômicas, entre outros
(ver Card (1990), Peri e Yasenov (2019), por exemplo).

Card (1990) aponta dois problemas relativos aos resultados encontrados pela literatura conven-
cional. Primeiro, os estudos econométricos baseados na distribuição do estoque existente de imigrantes
certamente subestimam os efeitos da imigração, uma vez que as diferenças médias de habilidades entre
imigrantes e nativos são relativamente pequenas. Segundo, as escolhas de localização dos imigrantes
estão correlacionadas com as oportunidades esperadas no mercado de trabalho, ou seja, eles procuram
regiões onde a demanda por trabalho consegue absorver sua oferta. Portanto, mesmo que esses
indivíduos fossem para pequenas cidades, à exemplo do que ocorre nos Estados Unidos, a migração
intramunicipal de nativos poderia atenuar os efeitos indesejáveis da imigração.

Em outros termos, as considerações de Card (1990) elucidam as dificuldades de usar correlações
para medir o impacto da imigração sobre os resultados do mercado de trabalho local. Alternativamente,
o autor propõe o uso de experimentos naturais para identificá-los, pois estes são essencialmente mais
próximo de aumentos exógenos na oferta de trabalho dos imigrantes. Em consonância, Peri e Yasenov
(2019) argumentam que aumentos infrequentes e inesperados de refugiados, nos quais os imigrantes
apresentam baixa capacidade de selecionar o seu destino, tendem a produzir choques mais exógenos
de oferta de trabalho quando comparado aos migrantes econômicos, cuja entrada é mais previsível,
gradual e motivada pelas circunstâncias econômicas locais.

Nesse sentido, Card (1990), Borjas (2017) e Peri e Yasenov (2019) utilizaram o experimento
natural provocado pelo evento conhecido como Mariel Boatlift, onde aproximadamente 125.000 cubanos
emigraram para os Estados Unidos, para avaliar como esse inesperado influxo afetou os salários
do mercado de trabalho de Miami. O êxodo cubano foi motivado essencialmente pelo agravamento
da situação socieconômica de Cuba e pela declaração de Fidel Castro, em 1980, no qual permitiu
que esses indivíduos migrassem para os Estados Unidos pelo porto de Mariel. Como consequência,
a força de trabalho de Miami elevou-se cerca de 7% e a quantidade de trabalhadores cubanos em
aproximadamente 20%.

Usando microdados da Current Population Survey (CPS) e um modelo simples de diferença
em diferenças, Card (1990) selecionou quatro cidades1 com base nas características demográficas e
econômicas para reproduzir o cenário contrafactual, isto é, o que teria acontecido com o mercado
de trabalho de Miami caso não tivesse recebido os influxos migratórios. Seus resultados revelaram
que a entrada massiva de imigrantes cubanos não teve nenhum efeito sobre o emprego e o salário
dos nativos poucos qualificados (low-skilled). Segundo o autor, o mercado de trabalho de local foi
capaz de absorver esse choque por causa de aumentos similares ocorridos nas décadas anteriores.
Tais conclusões, portanto, contrapuseram os resultados da literatura convencional e colocaram em
dúvida as predições dos modelos canônicos de oferta e demanda de trabalho, amplamente usados para
explicar as repercussões da imigração no curto prazo. Adicionalmente, do ponto de vista metodológico,
Angrist e Pischke (2010) sugere que o desenho experimental do referido estudo endereçou a condução
das pesquisas posteriores em economia do trabalho, especialmente no que tange a questão de como os

1Atlanta, Los Angeles, Houston e Tampa Bay-St. Petersburg.

2



choques migratórios são absorvidos pelo mercado de trabalho local.
Segundo Peri e Yasenov (2019), o estudo de Card (1990) permaneceu como palavra final deste

evento durante 25 anos. Todavia, os autores apontam três limitações econométricas relevantes que
podem ser superadas através dos métodos recentemente desenvolvidos. Primeiro, a construção dos
erros padrão ignorou a existência de choques idiossincráticos que afetam os resultados do mercado de
trabalho ao nível de cidades, e considerou as informações dos trabalhadores dentro de uma cidade
como independentes, levando-o a mensurar somente o erro estocástico independente sobre os salários.
Segundo, a seleção do grupo de controle foi arbitrária e sua validade não foi formalmente testada. Por
último, apenas uma parte dos resultados do mercado de trabalho foi investigada, carecendo de uma
exploração mais sistemática. Em virtude disso, os autores revisitaram esse evento usando o Método
de Controle Sintético (MCS) desenvolvido por Abadie e Gardeazabal (2003), Abadie, Diamond e
Hainmueller (2010), Abadie, Diamond e Hainmueller (2015). Entretanto, à exemplo de Card (1990),
os autores não encontraram nenhum impacto significativo da entrada substancial de cubanos sobre os
salários e outros desfechos do mercado de trabalho de Miami.

Borjas (2017) também investigou como o mercado de trabalho de Miami respondeu ao choque
provocado pelo Mariel Boatlift. Utilizando o Método de Controle Sintético e os dados da March CPS
(Current Population Survey), o autor encontrou que o intenso fluxo migratório impactou negativamente
nos salários dos nativos low-skilled, chegando a declinar cerca de 10% à 30%. Para o autor, seus
resultados estariam alinhados com a Teoria Econômica e anulariam as evidências de Card (1990).
Contudo, Peri e Yasenov (2019) argumentam que os resultados do referido autor apresentam três
problemas relevantes. Em primeiro lugar, a restrição2 realizada na amostra excluiu quase 66% dos
trabalhadores pouco qualificados de Miami. O problema torna-se mais grave porque a pesquisa March
CPS dispõe de poucas observações quando comparada a outras. Segundo, para obter os salários anuais
Borjas (2017) utilizou uma amostra ainda mais limitada, contendo entre 16 a 24 observações por ano
(Tabelas 2 e 3 do referido estudo). Terceiro, a existência de fortes erros de mensuração na amostra
March CPS tornaria inviável qualquer possibilidade de inferência robusta. Por exemplo, diferenças de
salários médios de 15% a 20% podem surgir como ilação dos erros de medida.

Embora sem consenso, a literatura tem se aproximado mais do impacto causal graças as
contribuições de Card (1990) e ao desenvolvimento de novos modelos de inferência causal como o
Método de Controle Sintético (MCS). Sendo uma abordagem Data-driven, o MCS foi qualificado como
a inovação mais relevante para avaliação de impacto dos últimos 15 anos (ATHEY; IMBENS, 2017)
e tem sido amplamente aplicado em estudos de caso comparativo, sobretudo quando uma unidade
agregada (por exemplo, uma cidade, um estado, um país, etc) sofre uma intervenção (tratamento).
A ideia do método é relativamente simples: ao invés de escolher um única unidade (ou um grupo)
como controle de forma ad-hoc, ele permite identificar um grupo de controle otimizado, que consiste
em uma combinação linear das unidades presentes no conjunto potencial de comparação, doravante
mencionado como donor pool. Em outras palavras, o MCS constrói uma unidade sintética a partir de
pesos otimizados que, quando aplicados as unidades compatíveis, geram o contrafactual ideal para a
unidade que recebeu o tratamento.

Outrossim, Abadie, Diamond e Hainmueller (2010) apontam diversas vantagens na utilização
dos modelos de Controle Sintético. Em primeiro lugar, a formalização da escolha das unidades de
comparação reduz a seleção arbitrária do grupo de controle. Em segundo, permite realizar a validação
da qualidade do grupo contrafactual observando as diferenças na variável de resultado entre a unidade
tratada e a unidade sintética no período pré-intervenção. Finalmente, executando o método para
cada unidade, e obtendo uma distribuição de efeitos, é possível construir um range para avaliar a
significância dos efeitos para a unidade tratada em relação a distribuição de permutação no período
pós-intervenção. Tal estratégia permite ainda levar em conta os choques idiossincráticos ao nível de
cidades ignorados por Card (1990).

2Borjas (2017) restringe a amostra para homens, não hispânicos e idade entre 19 e 59 anos.
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No Brasil aconteceu evento similar ao Mariel Boatlift. A partir de 2015, uma parcela substancial
de venezuelanos deixaram seu País de origem e deslocaram-se para o Brasil e outras regiões da América
Latina. Em solo nacional, o Estado de Roraima foi singularmente impactado pela entrada massiva de
venezuelanos. De acordo com os levantamentos do Comitê Nacional para os Refugiados (CONARE)3

de 2017, o número de solicitações de refúgio desses indivíduos cresceu expressivamente entre 2015
e 2017, totalizando 22.062 pedidos, sendo 17.865 apenas no ano de 2017, valor superior a 50% das
solicitações em geral. A principal causa para o aumento desses deslocamentos esta relacionado com
a sucessão de eventos ocorridos na origem (Venezuela) que afetaram diretamente a sobrevivência
dos indivíduos, obrigando-os a expatriar-se de seu País. Tais influxos podem ser qualificados como
migração forçada e produzem um choque puramente exógeno de oferta de trabalho no mercado de
trabalho local, configurando-se como um quase-experimento. Embora seja uma situação indesejada,
este acontecimento nos permite avaliar como a entrada massiva de imigrantes venezuelanos afetou as
condições do mercado de trabalho de Roraima.

Nesse contexto, o presente trabalho contribui com a literatura na medida em que investiga
como o mercado de trabalho de Roraima respondeu ao aumento infrequente de refugiados oriundos
da Venezuela. Para consecução desta proposta são utilizados os microdados da Pesquisa Nacional
por Amostra de Domicílios Contínua (PNADc) produzidos pelo Instituto Brasileiro de Geografia e
Estatística (IBGE) para os anos de 2012 à 2019. Para identificar os efeitos empregamos o modelo de
Controle Sintético desenvolvido por Abadie e Gardeazabal (2003), Abadie, Diamond e Hainmueller
(2010). Diferentemente de Card (1990), Borjas (2017) e Peri e Yasenov (2019), que avaliaram tão
somente o impacto da imigração sobre os trabalhadores menos qualificados, nossa análise apresenta
duas contribuições relevantes. Primeiro, ampliamos a investigação para os indivíduos empregados
no setor formal, o que nos permite obter um resultado mais geral ao invés de resultado restrito a
uma parcela do mercado de trabalho. Segundo, os dados disponíveis nos permitem realizar uma
análise sistemática para o setor informal da economia, investigação não foi realizada pelos estudos
supracitados. Adicionalmente, implementamos testes de permutação sugeridos por Abadie, Diamond e
Hainmueller (2010) e regressões de Event Study para avaliar a consistência dos resultados encontrados.

O restante deste estudo esta organizado da seguinte forma: a seção 2 apresenta o contexto da
imigração Venezuelana, a seção 3 exibe a estratégia empírica, a seção 4 expõe os principais resultados,
a seção 5 apresenta os testes de robustez e a seção 6 é reservada para as considerações finais.

2 Imigração Venezuelana no Estado de Roraima

O intenso fluxo de pessoas saindo da Venezuela teve como principal causa a grave crise
econômica e social pela qual o País enfrenta desde 2013. Em virtude dos diversos acontecimentos entre
2013 e 2019, o levantamento realizado pelo Alto Comissariado das Nações Unidas para Refugiados
(ACNUR)4 identificou que pelo menos 4 milhões de venezuelanos emigraram do País sul-americano.
Essa hipermobilidade foi direcionada especialmente para países da América do Sul. No Brasil, por
exemplo, os influxos foram recebidos por meio do Estado de Roraima, principal porta de entrada dos
venezuelanos em solo nacional.

Diferentemente das migrações econômicas, isto é, aquelas estimuladas pelo cenário econômico
do destino, os influxos foram provenientes de eventos acontecidos na Venezuela que impactaram
diretamente a sobrevivência de seus habitantes, levando-os a deixarem seu País. Em 2019, o Ministério
da Justiça e Segurança Pública, à pedido do Comitê Nacional para Refugiados (CONARE), elaborou
uma nota técnica5 enumerando os principais acontecimentos que levaram ao aprofundamento da crise

3Disponível em: <https://portalods.com.br/publicacoes/refugio-em-numeros-3a-edicao/>. Acesso em: 04 de maio
de 2022.

4Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/venezuela/>
5Disponível em: <https://www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1564080197.57/sei_

mj-8757617-estudo-de-pais-de-origem-venezuela.pdf>
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e, consequentemente, ao intenso fluxo migratório.
Com base nessas informações, a Figura 1 traça uma possível relação entre os eventos ocorridos

na Venezuela (origem) e o aumento das solicitações de refúgio em Roraima (destino). Conforme pode
ser observado, a eleição do Presidente Nicolás Maduro em 2013 e a recessão econômica causada pela
queda no preço do petróleo no ano seguinte, são eventos que precedem o intenso fluxo migratório de
venezuelanos. A partir de 2015, com o agravamento das tensões internas naquele País, as solicitações
de refúgio no Estado de Roraima começaram a crescer exponencialmente. Nesse período, o governo
venezuelano utilizou as forças militares com o discurso de preservar a ordem pública e a paz social,
no entanto as repreensão eram, na verdade, instrumentos de violência e perseguição contra opositores
do regime. Em 2016, somados ao aumento da repreensão militar, os níveis de inflação e pobreza
atingiram valores extremamente elevados, afetando de forma direta a sobrevivência dos indivíduos.
Especificamente em maio do referido ano, o governo destinou as forças armadas para distribuir
alimentos e medicamentos decretando, em seguida, Estado de Emergência.

Figura 1: Crise na Venezuela e Solicitações de Refúgio em Roraima
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Fonte: Elaboração própria dos autores a partir das informações disponibilizadas pela Polícia Federal.

Em 2017, além da escalada nas ondas de violência, a população venezuelana enfrentou de
forma mais intensa a falta de alimentos e medicamentos, chegando a atingir 88% de escassez e um
pico de inflação de 2.350%6. Diante de uma clara ruptura democrática, Nicolás Maduro foi reeleito
em 2018, mas países da União Europeia, os Estados Unidos e o Grupo Lima7 não reconheceram
a reeleição como legítima, levando ao aprofundamento da crise e um intenso êxodo da população
venezuelana. Nesse período, de acordo com as Nações Unidas, pelo menos 1,5 milhões de venezuelanos
deixaram seu País. O Estado de Roraima, por exemplo, recebeu cerca de 64 mil pedidos de refúgio
em 2018, configurando-se como o maior valor da série histórica8.

Em resumo, a partir da Figura 1 depreende-se que existe uma relação entre os acontecimentos
na origem e o aumento das solicitações de refúgio no Estado de Roraima. Além disso, identifica-se que
as solicitações de refúgio passaram a ser a estratégia primal de entrada dos venezuelanos no Brasil,

6Projeção realizada pelo Fundo Monetário Internacional (FMI)
7Grupo formado por chanceleres dos país das Américas (Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colômbia, Costa Rica,

Guatemala, Honduras, México, Panamá, Paraguai e Peru) criado com objetivo de colaborar com a restituição da
democracia na Venezuela e fornecer ajuda humanitária. Embora não integrem oficialmente o grupo, os Estados Unidos
participam das reuniões.

8Para mais detalhes ver relatório elaborado pelo Ministério da Justiça e Segurança Pública. Disponível em: <https://
www.justica.gov.br/news/collective-nitf-content-1564080197.57/sei_mj-8757617-estudo-de-pais-de-origem-venezuela.
pdf>
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isso porque a regularização da imigração é indispensável para assegurar o direito de exercer atividade
no mercado de trabalho formal brasileiro.

Na Figura 2 apresentamos um mapa de calor referente a quantidade total de emissões da
Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) para o período 2016 a 2019, elaborado a partir das
informações disponibilizadas pelo Portal de Imigração Laboral do Ministério da Justiça e Segurança
Pública. Esse documento registra a vida profissional do trabalhador e é essencial para garantir os
direitos trabalhistas previstos em Lei. Em linhas gerais, a quantidade total de CTPS emitidas nos
permite avaliar se esse fluxo migratório é acompanhado de um desejo de fixar residência no País e ter
acesso ao mercado de trabalho local.

Figura 2: Crise na Venezuela e emissões de CTPS em Roraima
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Emissão CTPS

Fonte: Elaboração própria dos autores a partir das informações disponibilizadas pelo OBmigra CTPS/RAIS/CAGED.

Como pode ser visto no mapa, o Estado de Roraima apresenta a cor mais escura sinalizando
um elevado número de emissões de CTPS aos venezuelanos. Essa demanda expressiva por carteira de
trabalho nos permite inferir que, pelo menos temporariamente, os imigrantes tinham interesse em
permanecer no Estado e ingressar no mercado de trabalho. Tais evidências também são favoráveis a
hipótese de que há um aumento inesperado de oferta de trabalho provocado pela imigração venezuelana.
Embora indesejada, essa situação torna o choque de oferta mais exógeno permitindo-nos, portanto,
avaliar os potenciais impactos sobre salários e o emprego do Estado de Roraima.

3 Estratégia Empírica

3.1 Dados

A principal fonte de dados deste estudo advém da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios
contínua (PNADc) produzida pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). A PNADc
fornece informações relevantes sobre as flutuações trimestrais e o progresso do mercado de trabalho
ao longo do tempo, bem como outras medidas basilares para investigação do desenvolvimento
socioeconômico do País.

Esse conjunto de dados apresenta algumas vantagens dos quais podemos apontar três principais:
primeiro, seu desenho amostral foi idealizado para oferecer informações tanto a nível nacional quanto
para níveis mais desagregados como Estados, Regiões Metropolitanas, municípios, entre outros;
segundo, além de uma ampla cobertura para o setor formal, a PNADc também realiza um levantamento
acerca do setor informal da economia, constituindo o principal diferencial em relação à outra bases
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como RAIS9 e CAGED10, por exemplo; terceiro, os dados são públicos e podem ser facilmente
acessados no sítio eletrônico do IBGE.

Para avaliar o efeito da entrada de imigrantes venezuelanos sobre o mercado de trabalho de
Roraima, utilizamos o salário e o emprego dos nativos como variáveis de resultado. Diferentemente de
Card (1990) Borjas (2017) e Peri e Yasenov (2019), que investigaram o impacto do Mariel Boatlift
sobre os indivíduos pouco qualificados, ampliamos a análise para o mercado de trabalho em geral e
não apenas para uma parcela específica11. Na verdade, os autores supracitados investigaram apenas os
efeitos da migração sobre os indivíduos low-skilled porque quase 66% dos cubanos que emigraram para
Miami não haviam concluído o ensino médio (apresentavam menos do que doze anos de escolaridade).
Em nosso caso essa restrição não seria pertinente, pois o mapeamento realizado pela Fundação Getúlio
Vargas (FGV)12 aponta que 87% dos refugiados venezuelanos apresentavam ensino médio concluído.
Ademais, outro diferencial do nosso estudo consiste na avaliação do choque de imigrantes sobre o
salário e o emprego do setor informal. Esse exercício é particularmente útil visto que o setor informal
acaba absorvendo grande parte dos trabalhadores pouco qualificados. Logo, de certa forma, também
estamos captando os efeitos da imigração sobre trabalhadores low-skilled.

A fim de evitar potenciais problemas, excluímos da análise indivíduos empregados na admi-
nistração pública e autônomos. Por outro lado, deixamos na amostra pessoas com idade entre 18
e 64 anos13 e que estavam empregadas. Os Salários foram deflacionados usando o deflator à preços
médios do ano de 201914 e expressamos os valores do salário real em logaritmo natural. Uma vez que
os microdados disponibilizadas pela PNADc são trimestrais e individuais, agregamos as informações
por ano e Estado, o que reduziu de forma substancial a presença de ruídos amostrais. Desse modo, as
variáveis de desfecho empregadas correspondem as médias anuais para cada Unidade da Federação.

3.2 Controle Sintético

O Método de Controle Sintético (MCS), desenvolvido por Abadie e Gardeazabal (2003) e
Abadie, Diamond e Hainmueller (2010), propõe um caminho sistemático para avaliar impactos de
experimentos naturais como o Mariel Boatlift (PERI; YASENOV, 2019) e, em nosso caso, a massiva
entrada de venezuelanos no Estado de Roraima. O emprego do MCS é consistente quando se deseja
estimar os efeitos de intervenções agregadas15, ou seja, quando a intervenção ocorre em uma ou poucas
unidades tais como cidades, estados, países, entre outros.

De acordo com Abadie (2021) a ideia do MCS é relativamente simples: quando uma ou poucas
unidades agregadas sofrem uma intervenção, uma combinação de unidades não atingidas fornece uma
melhor comparação do que qualquer unidade sozinha ou conjunto de unidades escolhidas de modo
ad-hoc. Sendo uma abordagem Data-Driven, a estratégia do controle sintético permite formalizar a
escolha das unidades de comparação. Essa abordagem, portanto, supera uma importante limitação
presente no trabalho de Card (1990), que avaliou o Mariel Boatlift.

Para consecução da proposta deste trabalho, utilizamos N +1 Unidades da Federação indexados
por n = 0, 1, 2, 3, . . . ,N , sendo 0 o Estado de Roraima. As demais unidades pertencem ao grupo donor

9Relação Anual de Informações Sociais.
10Cadastro Geral de Empregados e Desempregados.
11Também estimamos o impacto sobre os indivíduos pouco qualificados porém, à exemplo de Card (1990) e Peri e

Yasenov (2019), não encontramos nenhum efeito significativo. Esses resultados podem ser obtidos mediante solicitação.
12Disponível em: <https://www.acnur.org/portugues/wp-content/uploads/2020/02/

FGV-DAPP-2020-A-economia-de-Roraima-e-o-fluxo-venezuelano_compressed.pdf>
13Análogo a Peri e Yasenov (2019), testamos com o recorte de idade entre 19 e 65, porém não encontramos diferenças

expressivas.
14Disponível em: <https://www.ibge.gov.br/estatisticas/sociais/habitacao/17270-pnad-continua.html?=&t=

microdados>
15Abadie (2021) apresenta uma lista de investigações empíricas que tem usado o Método de Controle Sintético. Além

disso, oferece orientações relevantes a respeito da aplicação do método.
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pool. Esse conjunto é composto pelas Unidades Federativas do Brasil, isto é, os 25 Estados brasileiros
e o Distrito Federal.

Seja M0 uma matriz (k × 1) cujos elementos correspondem aos valores da variáveis que serão
utilizadas para prever os resultados do mercado de trabalho de Roraima no período pré-intervenção,
de 2012 à 2014 (tpre ∈ [2012,2014]). De forma análoga, define-se MN como uma matriz (k ×N) na
qual n-enésima linha equivale a sequência de valores para as mesmas variáveis e os mesmos anos
relativos ao n-enésimo Estado do conjunto de doadores (donor pool) .

O objetivo do MCS consiste em obter um vetor ótimo de pesos W ∗ = (w1, . . . ,wN) que produz
uma combinação convexa das variáveis referentes aos Estados presentes no donor pool, Mn, de modo
que a diferença entre esse vetor e o vetor das variáveis escolhidas para Roraima, M0, seja a menor
possível no período pré-tratamento. Em outras palavras, o MCS escolhe pesos que minimizam a
diferença entre M0 e MN ×W :

W ∗ = Mín
w1,...wN

(M0 −MNW )
′

V (M0 −MNW ) s.t
N

∑
n=1

wn = 1, wn ≥ 0 (1)

Em que V é uma matriz de dimensão k × k que representa a importância relativa do controle
sintético reproduzindo os valores de cada característica (X10, . . . ,Xk0) da unidade tratada. Solucionado
o problema de otimização expresso em 1, utilizamos os pesos encontrados (W ∗) para calcular as
variáveis de resultado no período pós-tratamento da unidade sintética (Roraima sintética). Para
analisar se houve algum impacto relacionado ao tratamento, compara-se a mudança pré-pós, T0, da
variável de resultado de Roraima com a mudança pré-pós da unidade sintética. Formalmente o efeito
do tratamento pode ser definido da seguinte forma:

τ0t = Y
I
0t − Y

N
0t , t > T0 (2)

No qual Y I
0t é o resultado potencial da unidade tratada sob intervenção e Y N

0t é o cenário
contrafactual, isto é, a trajetória da unidade tratada caso ela não fosse tratada. Uma vez que existe
apenas uma unidade exposta ao choque, temos que Y I

0t = Y0t. Enquanto isso, a reprodução de Y N
0t é

obtida a partir da expressão 1.
Tendo em vista que existe certa discricionariedade na seleção das variáveis utilizadas no período

pré-tratamento, é essencial realizar a validação do grupo de controle. Uma forma de verificar isso é
observar o quão próximas são as trajetórias para as variáveis de resultado de Roraima e a unidade
sintética. Os resultados apresentam um bom ajuste quando ambas as trajetórias se sobrepõe no
período que antecede a intervenção. Diferenças substanciais entre as duas séries nesse período lança
dúvidas sobre a validade do grupo de controle. Seguindo Peri e Yasenov (2019) avaliamos se existem
diferenças estatisticamente significativas entre a unidade tratada e não tratada para cada variável de
resultado utilizando regressão linear, estratégia similar a estimação de Event Study.

A fim de minimizar a distância pré-intervenção usamos as seguintes variáveis: a própria
variável de resultado defasada, proporção de trabalhadores pouco qualificados (low-skilled), proporção
de trabalhadores altamente qualificados (high-skilled), proporção de trabalhadores na indústria,
proporção de trabalhadores formais e a proporção de trabalhadores não formais. Todas essas variáveis
são relevantes para predição dos resultados do mercado de trabalho. Salientamos que pequenas
alterações no controle sintético não produziram divergências expressivas em nossos resultados.
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4 Resultados

Nesta seção apresentamos os principais resultados deste estudo. Conforme exposto anterior-
mente, a partir de 2015 os fluxos de imigrantes venezuelanos começam a crescer exponencialmente no
Estado de Roraima. As causas para esses influxos estão associadas principalmente ao agravamento da
crise socieconômica da Venezuela, iniciada em 2013. A vantagem do controle sintético é que o efeito
de tratamento pode mudar no tempo, permitindo-nos mensurar choques subsequentes.

Figura 3: Resultados para o Logaritmo do Salário Real Formal

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7.
2

7.
3

7.
4

7.
5

7.
6

Painel A

Período

S
al

ár
io

 R
ea

l F
or

m
al

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

7.
2

7.
3

7.
4

7.
5

7.
6

Painel B

Período

S
al

ár
io

 R
ea

l F
or

m
al

Roraima Estados Roraima Sintética

Fonte: Elaboração própria dos autores

Nota: Pesos do Controle Sintético (w): Pará (w = 0,590), Ceará (w = 0,273) e Alagoas (w = 0,137).

A Figura 3 apresenta os resultados para o salário real do setor formal. O Painel A exibe
apenas a comparação entre a trajetória do salário real de Roraima, indicada pela linha contínua,
e a trajetória do salário real para as unidades pertencentes ao conjunto donor pool, representada
pela linha pontilhada. Como pode ser observado, a simples média dos Estados não fornece um grupo
de comparação adequado para avaliar o impacto dos choques migratórios sobre o salário formal de
Roraima.

Enquanto isso, o Painel B corresponde ao resultado do controle sintético. A linha contínua
representa a trajetória do salário real de Roraima e a linha tracejada corresponde a trajetória da
unidade sintética (ou cenário contrafactual). É possível identificar que a unidade sintética rastreia
bem a trajetória do salário real de Roraima no período anterior a intervenção, sugerindo que o grupo
de controle representa bem o cenário contrafactual. A partir de 2015, período em que se agrava a
crise na Venezuela e, consequentemente, os influxos de imigrantes aumentam no Estado de Roraima,
observa-se um desvio importante da tendência salarial de Roraima em relação à Roraima sintética.
Diferentemente de Card (1990) e Peri e Yasenov (2019), esse resultado indica que o salário real de
Roraima reduziu após o choque migratório. Nos anos subsequentes a diferença entre Roraima e a
unidade sintética ainda permanecem, resultado que pode ser decorrente da continuidade dos fluxos.
Não obstante o gap entre as unidades começam a declinar a partir de 2018, mostrando que as ações
do governo brasileiro como a operação controle, o fechamento de fronteira, a operação acolhida e
acordos de interiorização, juntamente com o auxílio de outros países, contribuíram para absorver
parte dos choques posteriores, aliviando as pressões sobre o mercado de trabalho de Roraima.

Todavia convém avaliar a consistência desse efeito, pois a divergência entre as duas séries
pode ser apenas um erro de previsão e não um efeito de tratamento. Abadie, Diamond e Hainmueller
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(2010) propõem a utilização de métodos de permutação para analisar o quão significante são essas
estimativas. A ideia consiste em estimar o efeito da intervenção iterativamente para cada unidade
presente no donor pool. Em seguida, a distribuição de permutação é construída agrupando o efeito
obtido para a unidade tratada com os efeitos placebos estimados para cada unidade do conjunto
de comparação. O efeito sobre a unidade tratada é considerado significativo quando sua extensão é
grande em relação à distribuição de permutação.

Figura 4: Teste de Permutação para o Salário Real Formal
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Fonte: Elaboração própria dos autores

A Figura 4 apresenta os resultados do teste de permutação. O Painel C exibe as estimativas
anuais dos efeitos do choques migratórios, isto é, as diferenças entre Roraima e sua contraparte
sintética. Inicialmente, observa-se que o gap entre Roraima e sua contraparte sintética são próximos
de zero no período pré-intervenção, sinalizando que o controle sintético apresenta um bom ajuste.
Esse resultado aponta que o choque migratório iniciado em 2015 impactou negativamente no salário
dos nativos de Roraima e continuou crescendo até 2017, período em que os fluxos tornaram-se mais
intensos. A partir de 2018, observa-se uma redução na magnitude do choque que pode ser justificado
pelas intervenções do governo brasileiro conjuntamente com outros países.

O Painel D, por sua vez, apresenta o resultado do referido teste. As linhas contínuas de
cor cinza correspondem aos efeitos placebo para cada unidade pertencente ao conjunto donor pool
e a linha contínua de cor preta é o efeito estimado para Roraima. A região formada por essas
linhas correspondem a distribuição de permutação que nos permite avaliar a significância do efeito
de tratamento para a unidade afetada. Nossos resultados indicam uma distância expressiva entre
Roraima e a distribuição de permutação, sugerindo a existência de um efeito negativo e significativo.
Ressalte-se que o controle sintético se ajusta bem para cada unidade do donor pool no período anterior
ao choque.

A seguir, a Figura 5 reporta o resultado do controle sintético para o emprego formal de
Roraima. O Painel A apresenta a trajetória do emprego formal de Roraima e a tendência média do
emprego dos Estados brasileiros. Novamente, a simples média dos Estados não provê um grupo de
comparação satisfatório para avaliar a resposta do emprego formal de Roraima ao choque migratório.
Quando se observa o período anterior ao evento, pelo menos visualmente, é quase improvável assegurar
que a hipótese de tendências paralelas seja respeitada, tornando difícil a utilização dos modelos de
diferenças em diferenças, por exemplo.

O Painel B reporta as trajetórias do emprego formal para Roraima e a unidade sintética.
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Figura 5: Controle Sintético para o Emprego Formal
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Fonte: Elaboração própria dos autores

Nota: Pesos do Controle Sintético (w): Amapá (w = 0,566), Maranhão (w = 0,196) e Piauí (w = 0,238).

Avaliando o período pré-tratamento, verifica-se que a Roraima sintética prevê bem a tendência do
emprego formal de Roraima. Isso sugere que o grupo de controle fornece uma boa aproximação
do cenário contrafactual. Logo após o choque, as duas séries começam a se distanciar. Enquanto
o emprego formal de Roraima declina lentamente, a unidade sintética apresenta um declínio mais
acentuado. Nos períodos subsequentes, nos quais os influxos migratórios se intensificam, a diferença
entre as séries aumentam, mas o gap entre elas diminuem a partir de 2018. Esse resultado indica que
o choque migratório teve impacto positivo sobre o emprego formal de Roraima e estaria alinhado com
as predições do modelo canônico de demanda e oferta por trabalho. A entrada massiva de imigrantes
produziria um aumento na oferta de trabalho, o que geraria uma pressão negativa sobre os salários.
Devido a redução da remuneração, as firmas passariam a demandar mais trabalho. Apesar disso,
convém avaliar se esse impacto é significativo.

Os Painéis C e D da Figura 6 apresentam, respectivamente, a diferença entre a Roraima e a
unidade sintética e o teste de permutação para o emprego formal. Analisando o Painel C, observa-se
que o gap entre as unidades são praticamente nulos no período pré-intervenção, o que indica um bom
ajuste. Após o choque a trajetória da diferença apresenta um desvio positivo, sugerindo um aumento
no emprego formal de Roraima. No entanto, quando se análise o teste de Permutação explorado no
Painel D, verifica-se que a distância entre Roraima e a distribuição de permutação é pequena. Isso
indica que efeito positivo está dentro da região formada pela distribuição de permutação, levando-nos
a sugerir que esse efeito é provavelmente insignificante.

Diferentemente dos estudos de Card (1990) e Peri e Yasenov (2019), avaliamos como o setor
informal de Roraima foi afetado pela entrada massiva de imigrantes venezuelanos. As Figuras 7 e 9
ilustram os resultados do controle sintético para o salário e o emprego do setor informal.

Observando o Painel A da Figura 7, destaca-se a forte presença de ruídos nas flutuações do
salário real de Roraima, o que pode introduzir viés na estimação do controle sintético (ABADIE, 2021).
Como pode ser visto no Painel B, o grupo de controle não reproduz bem a trajetória do salário informal
de Roraima no período pré-intervenção. Isso pode estar associado a existência potenciais confounders16

16Em suma, Ferman e Pinto (2021) demostram que os estimadores de controle sintético apresentam viés quando o
tratamento é correlacionado com fatores de confusão não observados mesmo quando o período pré-intervenção tende ao
infinito.
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Figura 6: Teste de permutação para o Emprego Formal

Painel C

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

−
0.

2
−

0.
1

0.
0

0.
1

0.
2

Período

E
m

pr
eg

o 
F

or
m

al

Choque

2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019

−
0.

2
−

0.
1

0.
0

0.
1

0.
2

Período

E
m

pr
eg

o 
F

or
m

al

Choque

Painel D

Roraima Estados Roraima Sintética

Fonte: Elaboração própria dos autores

provocando viés no resultado do controle sintético. Analisando o período pós-intervenção, também não
se encontra desvios ou saltos de trajetória entre as duas séries. Em consonância, o teste de permutação
reportado na Figura 8 mostra que o efeito positivo do choque está dentro região construída pela
distribuição de permutação sinalizando, portanto, que o efeito não é significante.

Figura 7: Controle Sintético para o Salário Real Informal
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Fonte: Elaboração própria dos autores

Nota: Pesos do Controle Sintético (w): Ceará (w = 0,588) e Distrito Federal (w = 0,412).

Na Figura 9 estão dispostos os resultados para o emprego informal de Roraima. Analisando o
Painel B da Figura 9, verifica-se um desvio de trajetória entre as séries no momento em que ocorre o
choque de imigrantes, porém o controle sintético não rastreia de forma satisfatória a trajetória no
período pré-intervenção. À exemplo do salário real informal de Roraima, o Painel D da Figura 10
sugere que o efeito negativo apresentado não é significativo, uma vez que o choque situa-se dentro da
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Figura 8: Teste de Permutação para o Salário Real Informal
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Fonte: Elaboração própria dos autores

área formada pela distribuição de permutação.

Figura 9: Controle Sintético para o Emprego Informal
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Fonte: Elaboração própria dos autores

Nota: Pesos do Controle Sintético (w): Acre (w = 0,481), Amapá (w = 0,077), Rio Grande do Norte (w = 0,070) e
Sergipe (w = 0,372).

Em resumo, os resultados apresentados para o setor informal indicam que o controle sintético
reproduz de maneira satisfatória as características de Roraima (ver as Tabelas A3 e A4), mas falha
em corresponder os valores de fatores não observados. Nesses casos, Abadie (2021) sugerem que
dificilmente encontra-se uma correspondência razoável para os resultados pré-tratamento, mesmo
quando a escala dos choques transitórios é pequena ou o número de pré-tratamento tende ao infinito.
Outra possível explicação para esse resultado pode ser proveniente do erro amostral referente as
informações do salário e emprego do setor informal. Em virtude disso, não conseguimos aprender
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Figura 10: Teste de Permutação para o Emprego Informal
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muito como os choques imigratórios afetam esse setor.

4.1 Teste da Razão MPSE Pós-Pré

Outra maneira de avaliar a consistência desses resultados é observar a distribuição do RMSPE
(Ratio of Mean Square Prediction Error) Pós-Pré intervenção. Esse teste foi proposto por Abadie,
Diamond e Hainmueller (2010) e pode ser computado da seguinte forma:

rj =
Rj(T0 + 1, T )

Rj(1, T0)

Em que rj corresponde a razão entre o Erro Quadrático Médio de Previsão (MSPE) para o
período pós-intervenção e o Erro Quadrático Médio de Previsão para o período pré-intervenção. Isto
é, rj mensura a qualidade do ajuste do controle sintético para a unidade j no período pós-intervenção
em relação a qualidade do ajuste no período pré-intervenção. Espera-se que rj para Roraima receba
as primeiras classificações do ranking da distribuição.

A Figura 11 reporta essa distribuição para Roraima e todas as unidades pertencente ao
conjunto de comparação. O Gráfico 11a reporta os resultados para o salário formal. Como pode
ser visto, a razão MSPE Pós-Pré para o Estado de Roraima se destaca claramente. Nenhum outro
Estado de controle obtém uma razão tão ampla. Admitindo uma intervenção aleatória nos dados, a
probabilidade de obter uma razão MSPE tão grande quanto Roraima é de p = 1/27 = 0,037. Esses
resultados, portanto, reforçam que o salário real de Roraima foi negativamente afetado pela entrada
massiva de imigrantes Venezuelanos.

Analisando a Razão MSPE para o emprego formal apresentado no Gráfico 11b, observa-se que
Roraima obteve o oitavo melhor ajuste. Isso indica que, considerando uma distribuição aleatória, a
probabilidade de obter uma razão similar a Roraima é p = 8/27 = 0, 296. Portanto, assim como o teste
de permutação apresentado anteriormente, esse resultado sugere que o choque migratório não teve
impacto sobre o emprego formal de Roraima.

Por fim, os Gráficos 11c e 11d reportam a razão MSPE para o salário e o emprego do setor
informal, respectivamente. Para ambas as variáveis, a qualidade do ajuste está muito próximo de
zero, mostrando que o erro de previsão é muito elevado no período pré-intervenção. Isso indica que
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os efeitos apresentados não são significativos. Possivelmente esse resultado advém da existência de
efeitos de confusão (confounders), erro amostral ou uma combinação destes, que estão afetando a
correspondência do controle sintético no período pré-intervenção.

Figura 11: Razão RMSPE Pós-Pré para variáveis de resultado do mercado de trabalho
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Fonte: Elaboração própria dos autores.

5 Robustness Check

Uma limitação importante do Método de Controle Sintético diz respeito a dificuldade de
construir intervalos de confiança e, consequentemente, realizar a inferência de maneira confiável. Para
endereçar essa questão e verificar o quão robusto são nossas estimativas, estimamos regressões de Event
Study. A principal motivação para essa análise consiste em verificar se há diferenças significativas
entre Roraima e sua contraparte sintética. A existência de diferenças estatisticamente significativas no
período pré-intervenção nos permite avaliar a validade do grupo de comparação elegido pelo controle
sintético. Com esta finalidade estima-se a seguinte regressão:

yit = µ0 + δt + ηi +
−3

∑
l=−2

ϕltreatedi ×Dtt +
4

∑
l=0

Φltreatedi ×Dtt +X
′

iβ + ϵit (3)

Em que yit corresponde a variável de resultado para o indivíduo i, que pode ser Roraima
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ou Estados escolhidos pelo controle sintético, e o ano t, que representa o índice tempo de 2012 à
2019. treatedi é uma variável binária que assume valor 1 para Roraima e 0 para as unidades do
controle sintético. A variável Dtt também é binária e indica o instante de tempo em que o tratamento
inicia. A interação treatedi ×Dtt para cada t ∈ [2012, 2019] é particularmente útil porque nos permite
criar pseudo-intervenções com intuito de avaliar se a hipótese de tendências paralelas é respeitada,
e se existe antecipação do tratamento. X ′

iβ é uma matriz de covariadas que são as mesmas usadas
na minimização da distância pré-intervenção para cada variável de resultado. A inclusão de δt nos
permite controlar choques macroeconômicos que mudam no tempo mas são fixos entre as unidades.
Já a inserção de ηi controla as diferenças existentes no mercado de trabalho de cada Estado que são
invariantes no tempo. ϵit é o termo clássico de erro para cada indivíduo. Conforme convenção da
literatura, ϕ−1 é normalizado para zero. Assim, todos os efeitos são relativos ao período normalizado.

Para realizar a inferência, os erros-padrão são ajustados por cluster ao nível de Estado, o que
permite controlar choques de nível agregado que são naturais a todas as observações dentro do cluster.
Card (1990), por exemplo, negligenciou a possibilidade de haver choques agregados específicos de
cidade no momento de realizar a inferência. O problema decorrente disto é que trata as observações
contemporâneas de diferente trabalhadores dentro do mesmo mercado de trabalho como independentes,
sendo que elas podem ser fortemente correlacionadas devido a presença de choques idiossincráticos ao
nível de cidades (PERI; YASENOV, 2019).

A Figura 12 apresenta os resultados das estimações da expressão 3 para cada variável de
resultado, yit. O Gráfico 12a reporta a estimação do Event Study para o Salário Formal. Os pontos
correspondem as estimativas para cada t ∈ [2012,2019] e as hastes verticais denotam os intervalos
de confiança para 95%. Considerando o período pré-intervenção, observa-se que não existe diferença
estatisticamente significativa entre Roraima e as unidades escolhidas pelo controle sintético. Esse
resultado é favorável a validade do grupo de controle, a hipótese de tendências paralelas e que não há
antecipação do tratamento.

Em 2016, primeiro ano após o choque migratório, verifica-se uma redução substancial no
salário formal de Roraima, chegando a um redução média de quase 10%. O impacto máximo acontece
em 2017, exatamente no momento em que influxos migratórios aumentam expressivamente, atingindo
uma diminuição média de aproximadamente 13%. Entretanto, a partir de 2018, a magnitude do efeito
começa a reduzir e continua declinando no ano subsequente. Conforme já discutido, a redução no
tamanho do choque pode ser atribuído as ações efetuadas pelo governo brasileiro tais como o controle
de fronteiras, a operação acolhida e acordos de interiorização, entre outras. Essa medidas podem
ter contribuído para absorver parte do efeitos negativos que incidiam sobre o salário dos nativos de
Roraima, especialmente em 2018, quando as solicitações refúgio aumentam de forma vertiginosa.

Os Gráficos 12b, 12c e 12d mostram os resultados para o emprego formal, o salário informal e o
emprego informal, respectivamente. Analisando o emprego formal, verifica-se que antes da intervenção
não há diferenças estatisticamente significativas entre Roraima e sua contra parte sintética. Isso
sugere que o grupo de comparação otimizado pelo controle sintético possui validade. Por outro lado,
à exemplo das evidências apresentadas pelo controle sintético, não encontramos nenhum impacto da
entrada massiva de venezuelanos sobre o emprego formal de Roraima. Todos os coeficientes estimados
no período follow-up foram estatisticamente iguais a zero.

Avaliando o salário e o emprego do setor informal de Roraima, identificamos a existência de
diferenças significativas entre Roraima e o grupo de controle, o que invalida a hipótese de trajetórias
comuns e lança dúvidas sobre a validade do grupo de comparação. Apesar de controlar as estimativas
por efeitos fixos tempo e indivíduo, não descartamos a presença de potenciais efeitos de confusão e
erros de mensuração atuando sobre estes resultados. Além disso, por se tratar de um lado obscuro
da economia, acredita-se que ambas as variáveis apresentem erros de mensuração, o que termina
introduzindo mais ruídos nos resultados.

De forma geral, os resultados observados no teste de robustez ratificam as evidências encontradas
através do Método de Controle Sintético e os testes de placebo realizados. Nossas evidências geram
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Figura 12: Robustness Check para variáveis de resultado do mercado de trabalho
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Fonte: Elaboração própria dos autores.

fortes indícios de que a entrada massiva de imigrantes venezuelanos impactou negativamente os
salários dos nativos do setor formal no curto prazo, o que é expressamente alinhado com as predições
da teoria econômica.

6 Considerações Finais

Neste estudo apresentamos novas evidências de como choques inesperados de imigrantes
são absorvidos pelo mercado de trabalho local. Para isso, utilizamos o experimento natural gerado
pela entrada massiva de venezuelanos no Estado de Roraima. O êxodo venezuelano aconteceu em
razão da grave crise econômica e social vivenciada pela Venezuela desde 2013. A expatriação dos
venezuelanos foi motivada essencialmente pelos eventos ocorridos na origem que afetaram diretamente
a sobrevivência desses indivíduos. No Brasil, o Estado de Roraima foi a principal porta de entrada
para os imigrantes. Embora seja uma circunstância indesejada, o desenvolvimento dos acontecimentos
produziu um aumento exógeno de oferta de trabalho de Roraima, fato evidenciado pelo crescimento
exponencial das solicitações de refúgio a partir de 2015, procedimento esse indispensável para conseguir
amparo na legislação brasileira.

Realizando uma aplicação cuidadosa do Método de Controle Sintético proposto por Abadie e
Gardeazabal (2003) e Abadie, Diamond e Hainmueller (2010), descobrimos que a entrada massiva de
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venezuelanos provocou um impacto negativo sobre os salários do nativos no mercado de trabalho local,
chegando a atingir uma redução média de aproximadamente 9% (10% Event Study) em 2016 e quase
12% (13% Event Study) em 2017, períodos em que os fluxos migratórios aumentaram substancialmente.
Uma vez que o MCS permite que o tratamento mude no tempo, evidenciamos também uma redução
na magnitude dos efeitos em 2018 e 2019. Isso demonstra que as ações empreendidas pelo governo
nacional ajudaram a absorver parte dos choques negativos no período mencionado. Adicionalmente,
enfatizamos que esses resultados foram consistentes a diversos testes de robustez, em especial a
regressão de Event Study, que reproduziu de forma consistente os resultados do controle sintético e
serviu para validar o grupo de controle.

Por outro lado, não encontramos efeitos estatisticamente significativos dos influxos migratórios
sobre o emprego formal e as variáveis de resultado do setor informal. A forte presença de ruídos nas
trajetórias do salário e emprego do setor informal, por exemplo, podem ter ocasionado a introdução
de viés nas estimativas. Além disso, a existência de erros de mensuração nas variáveis de resultado do
setor informal também contribui para a introdução de ruídos nas estimativas. Dado que o viés do
controle sintético é controlado pela razão entre os choques transitórios individuais, ϵit, e o número
de período pré-intervenção, T0, um caminho natural para atenuar esses problemas seria aumentar
o número de períodos pré-tratamento. Contudo, Ferman e Pinto (2021) apontam que, mesmo que
T0 tenda para infinito (T0 → ∞), o viés persiste se os fatores não observados (counfouders) são
correlacionados com o tratamento.

Este estudo apresenta duas limitações importantes. Em primeiro lugar, o período de pré-
tratamento, T0, é relativamente pequeno, podendo causar viés ou até mesmo incorrer numa situação
de over-fitting. Nossos resultados, em especial para o salário do setor formal, pode estar sujeito a
isso. Não obstante, para que isso aconteça, Abadie (2021) argumenta que os choques transitórios
individuais precisam ter grandes efeitos de escala e T0 ser pequeno. Em nosso caso, T0 é pequeno,
mas acreditamos que os choques transitórios, ϵit, não apresentam grandes variações, garantindo que,
pelo menos parcialmente, a probabilidade de termos over-fitting seja mínima. Em segundo, o risco
de sobreajuste é positivamente relacionado com o tamanho de unidades no conjunto de comparação,
N , principalmente quando T0 é pequeno (ABADIE; DIAMOND; HAINMUELLER, 2010). Dado T0

fixo, um N maior favorece o fit dos resultados pré-intervenção, independentemente da existência de
diferenças expressivas nas cargas fatoriais entre a unidade tratada e sintética. De toda forma, os
testes de robustez realizados são favoráveis a hipótese de que o viés seja pequeno. Por exemplo, não
encontramos diferenças substanciais entre o resultado do controle sintético e as estimações por Event
Study.
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Apêndice A - Tabelas de Preditores

Tabela A1: Preditores do Logaritmo do Salário Real Formal

Variáveis Roraima Roraima Sintética Estados de Controle

Proporção de trabalhadores High-skill 0,067 0,205 0,205
Proporção de trabalhadores na Indústria 0,682 0,570 0,594
Log do Salário médio em 2012 7,418 7,414 7,481
Log do Salário médio em 2014 7,401 7,403 7,514

Fonte: Elaboração própria dos autores.
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Tabela A2: Preditores do Emprego Formal

Variáveis Roraima Roraima Sintética Estados de Controle

Proporção de trabalhadores High-skill 0,260 0,208 0,196
Proporção de trabalhadores Low-skill 0,193 0,269 0,295
Proporção de trabalhadores na Indústria 0,072 0,078 0,151
Emprego Formal médio em 2012 0,440 0,442 0,558
Emprego Formal médio em 2013 0,488 0,489 0,574
Emprego Formal médio em 2014 0,494 0,492 0,580

Fonte: Elaboração própria dos autores.

Tabela A3: Preditores do Logaritmo do Salário Real Informal

Variáveis Roraima Roraima Sintética Estados de Controle

Proporção de trabalhadores Low-Skill 0,154 0,222 0,267
Log do Salário médio em 2012 7,198 7,222 7,114
Log do Salário médio em 2013 7,318 7,280 7,125
Log do Salário médio em 2014 7,157 7,175 7,128

Fonte: Elaboração própria dos autores.

Tabela A4: Preditores do Emprego Informal

Variáveis Roraima Roraima Sintética Estados de Controle

Proporção de trabalhadores na Indústria 0,069 0,092 0,142
Proporção de trabalhadores não formais em 2012 0,228 0,231 0,212
Proporção de trabalhadores não formais em 2013 0,244 0,231 0,207
Proporção de trabalhadores não formais em 2014 0,200 0,204 0,196
Proporção de trabalhadores não formais em 2015 0,193 0,199 0,194

Fonte: Elaboração própria dos autores.
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