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Donos de sobrenomes 

não ibéricos têm 

maior salário e 

escolaridade mais alta 

do que os demais 

brasileiros

Efeitos persistentes 
da imigração

F
ilho de um boliviano que foi ado-
lescente para o Rio de Janeiro 
há mais de 60 anos e se tornou 
médico, o economista Leonar-

do Monasterio investiga se os descen-
dentes atuais dos imigrantes europeus 
e japoneses que aqui chegaram entre 
as últimas décadas do século XIX e as 
primeiras do XX usufruem ainda hoje 
de vantagens econômicas e educacio-
nais associadas à sua ancestralidade. 
Segundo um estudo publicado por ele 
em 5 de maio na revista científica PLOS 
ONE, os trabalhadores brasileiros for-
malmente contratados que têm ao me-
nos um sobrenome japonês, italiano, 
alemão ou do Leste Europeu ganham 
significativamente mais e apresentam 

ECONOMIA y

Europeus 
recém-chegados  

a São Paulo no 
pátio central  

da Hospedaria  
dos Imigrantes por 

volta de 1890  

Marcos pivetta
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escolaridade ligeiramente maior do que 
os portadores de nomes de famílias ibé-
ricas, originárias de Portugal ou da Es-
panha. A disparidade fica ainda maior 
se a comparação incluir os ganhos e os 
anos formais de estudo de trabalhado-
res negros, pardos e descendentes de 
índios, que representam cerca de 55% 
da população brasileira. 

O salário médio e a escolaridade dos 
indivíduos com sobrenomes nipônicos 
foram os mais elevados da amostra, que 
determinou a ancestralidade dos traba-
lhadores com emprego formal no país a 
partir da análise de seu sobrenome. De 
acordo com o artigo, os trabalhadores de 
origem japonesa ganham, em média, R$ 
73 por hora, mais do que o dobro dos por-
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tinha mais de um sobrenome, apenas 
o último deles foi levado em conta nas 
análises sobre escolaridade e rendimen-
tos econômicos. 

A constatação de que os atuais descen-
dentes dos imigrantes japoneses, italia-
nos, alemães e do Leste Europeu ganham 
mais do que os brancos de origem ibéri-
ca e muito mais do que negros, pardos e 
indígenas era esperada. Ela reflete uma 
desigualdade socioeconômica que per-
siste há décadas no país. Entre o final do 
século XIX e o início do XX, a chegada 
ao Brasil de imigrantes europeus e tam-
bém do Japão fez parte de uma política 
de Estado que visou substituir a antiga 
mão de obra negra e escrava, ou que ti-
nha sido libertada havia pouco tempo, 
por trabalhadores brancos. 

“Os imigrantes e depois seus descen-
dentes foram os primeiros a ter acesso 
a empregos formais no Brasil e à educa-
ção”, comenta a socióloga Rosana Bae-
ninger, do Núcleo de Estudos de Popu-
lação (Nepo) da Universidade Estadual 
de Campinas (Unicamp), estudiosa do 

Os 46,8 milhões de trabalhadores 
registrados na rais carregam  
531.009 sobrenomes distintos. Nesse 
contingente, que equivale a quase um 
quarto da população brasileira, a imensa 
maioria tem nomes de família oriundos 
da Península Ibérica: o último ou o 
segundo sobrenome de 88,1% dos 
registrados é de origem portuguesa ou 
espanhola. Há, por exemplo, 6 milhões 
de Silva, 3,5 milhões de Santos e 1,9 
milhão de Oliveira. A seguir, aparecem 
os sobrenomes italianos (7,2% dos 
empregados), alemães (3,2%), europeus 
do leste (0,8%) e japoneses (0,7%). 
Como o Brasil não recebe grandes fluxos 
migratórios há mais de um século, a 
presença atual de sobrenomes de outros 
países é modesta. Esse não é um padrão 
universal. Na Espanha, na lista dos 500 
sobrenomes mais comuns atualmente, 
aparecem um sobrenome indiano 
(Singh) e um chinês (Chen). 

A maior concentração de sobrenomes 
não ibéricos ocorre na faixa territorial 
que começa no centro-norte do rio 

O peso dos sobrenomes

1 Silva

2 Santos

3 Oliveira

4 Souza

5 Lima

6 pereira

7 Costa

8 Ferreira

9 Nascimento

10 Rodrigues

11 Sousa

12 Araujo

13 Almeida

14 Alves

15 Carvalho

16 Ribeiro

17 Gomes

18 Barbosa

19 Martins

20 Rocha

3.535.889

1.903.494

1.553.442

312.592

944.073

791.070

694.722

583.514

555.398

529.433

490.540

469.313

451.691

402.438

396.909

396.497

333.450

323.740

748.879

Nomes mais comuNs Na RaisGrande do Sul, passa por Santa Catarina 
e termina no centro-sul do Paraná, 
segundo o estudo de leonardo 
Monasterio. A presença de um grande 
contingente de trabalhadores com 
nomes de família de origem italiana, 
alemã, do leste Europeu e japonesa em 
uma região ou país parece produzir 
efeitos positivos para todos os 
empregados desse lugar, segundo 
resultados preliminares de um trabalho 
que está sendo feito por Monasterio  
e seu colega Philipp Ehrl, economista  
da uCB. “um aumento de 10% no 
percentual de trabalhadores brasileiros 
com ancestralidade não ibérica, 
estimada pelo sobrenome, causa um 
incremento de 2,2% nos salários de 
todos”, estima Monasterio. Esse efeito 
seria mais perceptível em cidades  
que são etnicamente mais diversas e 
funcionam como polo de atração de 
trabalhadores com novas habilidades.  
Os economistas estão agora trabalhando 
com dados da rais sobre o rio Grande 
do Sul para testar essa tese.

nômicos que os empregadores fornecem 
ao Ministério do Trabalho. Naquele ano, 
a Rais continha informações sobre 46,8 
milhões de brasileiros com idade entre 
23 e 60 anos que trabalhavam ao menos 
40 horas por semana. Os ganhos dos mui-
to ricos, que não vivem de salário, e dos 
mais pobres, que não têm ocupações com 
carteira assinada, não constam do levan-
tamento feito pelo ministério. “A Rais dá 
uma boa ideia de como são os salários das 
camadas médias da população brasileira”, 
explica Monasterio. 

Com o auxílio de métodos automáti-
cos que empregam algoritmos para dis-
criminar a origem dos sobrenomes, ele 
encontrou pouco mais de meio milhão 
de diferentes nomes de família na enor-
me base de dados. No entanto, os cinco 
nomes de família mais comuns (Silva, 
Santos, Oliveira, Souza e Pereira) eram 
usados como o segundo ou último sobre-
nome por 14 milhões de trabalhadores, 
quase um terço dos registrados na Rais 
(ver quadro sobre a frequência dos sobre-
nomes abaixo). Quando um indivíduo 

tadores de sobrenomes ibéricos e quase 
três vezes mais do que negros e pardos. 
Os descendentes de asiáticos frequen-
taram a escola, em média, por 13,6 anos, 
cerca de três anos a mais do que negros 
e pardos. Em seguida, tanto no quesito 
financeiro como no educacional, apa-
receram, sempre nessa ordem, os des-
cendentes de italianos, de alemães e de 
europeus do leste (ver quadro na página 
ao lado). “Não podemos saber ainda a 
causa da desigualdade. Na época, os imi-
grantes eram mais alfabetizados do que 
os brasileiros e uma parte deles recebeu 
subsídios”, explica Monasterio, do Ins-
tituto de Pesquisa Econômica Aplicada 
(Ipea) e professor na pós-graduação em 
economia da Universidade Católica de 
Brasília (UCB). “Mas a discriminação his-
tórica e contemporânea ou até diferenças 
culturais também podem explicar o bô-
nus salarial concedido aos não ibéricos.” 

Para realizar o estudo, o economista 
teve acesso à edição de 2013 da Relação 
Anual de Informações Sociais (Rais). Tra-
ta-se de um conjunto de dados socioeco-

6.075.473
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Japoneses estudam e ganham mais 
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Salário por hora (em reaiS) anoS de eStudo

Artigo científico

MONAStErIO, l. Surnames and ancestry in Brazil. pLOS 

ONE. 8 mai. 2017

processo imigratório em São Paulo. “Eles 
também tinham habilidades que foram 
importantes para o desenvolvimento das 
cidades e difundiam a ideia de que eram 
dedicados ao trabalho.” Em resumo, as 
melhores oportunidades foram histori-
camente ofertadas às parcelas de origem 
europeia (ou nipônica) da população 
brasileira, enquanto os descendentes dos 
escravos libertos e dos povos indígenas 
foram relegados a um plano secundário.   

IBéRICOS, MAS NEM tANtO
Determinar a ancestralidade de um in-
divíduo parece uma tarefa simples des-
de que se tenha acesso a seu sobrenome. 
Mas há obstáculos e limitações a serem 
contornados. No caso do trabalho do eco-
nomista do Ipea, o primeiro deles era de 
ordem quantitativa. Não é factível clas-
sificar manualmente meio milhão de dis-
tintos sobrenomes apenas recorrendo a 
fontes históricas. Existem, no entanto, 
programas de computador que fazem is-
so de maneira automática. Dessa forma, 
Monasterio separou os nomes de família 
em cinco categorias: japoneses, italianos, 
alemães, do Leste Europeu e ibéricos, que 

responderam pela maior parte do fluxo 
migratório de 3,2 milhões de estrangei-
ros que entraram no Brasil na virada do 
século XIX para o XX. 

Nos quatro primeiros casos, a asso-
ciação quase sempre é direta e imediata. 
Uma pessoa com sobrenome nipônico é 
descendente de japoneses que provavel-
mente chegaram ao Brasil há cerca de 
100 anos, principal momento histórico 
da entrada de imigrantes no país. A es-
tratégia funciona na maioria dos casos, 
embora não seja perfeita. Um sobreno-
me teutônico pode, a rigor, indicar um 
descendente de alemães, mas também de 
austríacos ou suíços de fala germânica. 
Sobrenomes de povos cuja imigração pa-
ra o Brasil foi menos expressiva do que a 
dos europeus (caso dos árabes) acabam 
sendo classificados de forma imperfeita. 

O maior desafio do estudo foi associar 
os sobrenomes ibéricos ao fluxo migrató-
rio de portugueses ou espanhóis para o 
Brasil. Os algoritmos usados por Monaste-
rio não diferenciam os sobrenomes de ori-
gem portuguesa dos oriundos da Espanha 
por terem grafia muito parecida. A saída 
foi adotar a classificação guarda-chuva 

de sobrenome ibérico. Mas os problemas 
não param por aí. Além de abarcar indiví-
duos brancos que realmente descendem 
de imigrantes portugueses e espanhóis, 
essa classificação também inclui negros, 
pardos e indígenas cujas famílias foram 
provavelmente obrigadas a adotar um so-
brenome ibérico no passado. Portanto, no 
Brasil, ser dono de um sobrenome tipica-
mente luso, como Silva ou Oliveira, não 
implica necessariamente ser filho, neto 
ou bisneto de portugueses. Para separar 
os donos de sobrenomes ibéricos que são 
brancos, e descendem de europeus, dos 
que são negros e pardos, cujos ancestrais 
africanos foram trazidos à força e escra-
vizados no Brasil, o economista teve de 
adicionar o critério da cor/raça na Rais. 
“Nesses casos, para determinar a ances-
tralidade, tivemos de criar um índice hí-
brido, que levava em conta o sobrenome 
e também a cor autodeclarada”, esclarece 
o economista. n

De acordo com  

estudo do economista 

leonardo Monasterio, 

do Ipea, que analisou 

dados da rais,  

os trabalhadores de 

origem japonesa 

ganham, em média, 

r$ 73 por hora, mais 

do que o dobro dos 

donos de sobrenomes 

ibéricos e quase  

três vezes mais do 

que negros, pardos  

e índios


