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Introdução

O objetivo deste informativo é apresentar as principais caracterís-
ticas e tendências dos movimentos efetuados por imigrantes e so-
licitantes de reconhecimento da condição de refugiado no Brasil a 
partir de recortes temáticos relevantes para o acompanhamento 
conjuntural da dinâmica imigratória no País. 

Nesta edição o foco é o segundo quadrimestre de 2022, compreen-
dendo os meses de maio a agosto, porém são também realizadas 
comparações com quadrimestres anteriores, especialmente com o 
primeiro deste ano e o segundo de 2021.

Apresenta-se, da mesma forma, um plano tabular contendo recor-
tes específicos sobre os temas analisados no relatório. Sempre que 
possível foram geradas séries históricas mais longas de indicadores, 
respeitando a qualidade dos dados disponibilizados, que foram apri-
morados com o passar dos anos. 

Como vem sendo pontuado desde o relatório conjuntural do primei-
ro quadrimestre de 2020, devido aos efeitos provocados no Brasil e 
no mundo pela pandemia gerada pelo vírus SARS-COV-2, o acom-
panhamento das tendências conjunturais no presente informativo 
deve levar em consideração que a entrada de imigrantes no país foi 
fortemente impactada. Nesse sentido, algumas das tendências em 
curso desde 2019 perderam sentido, pois parte dos fatores que as 
condicionavam foi modificada pela pandemia. Surgiram novos com-
portamentos que, embora sejam objeto de monitoramento conjun-
tural, não necessariamente responderam à dinâmicas estruturais 
relacionadas à mobilidade populacional entre os países. 

A título de registro metodológico a presente versão traz informa-
ções do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 
com foco no perfil dos trabalhadores imigrantes no mercado formal 
de trabalho. A utilização de informações de séries históricas mais 
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longas do CAGED foi adotada de forma pontual, em razão dos efei-
tos de mudanças metodológicas que limitaram a comparação das 
informações da base de dados a partir de 2020 com os anos ante-
riores. Dentre elas, destaca-se a inclusão, desde janeiro de 2020, 
de outras fontes de informações além da investigação usualmente 
realizada com os empregadores. O novo sistema passou a incluir 
também registros das bases do eSocial e do empregadorWeb, o que 
ampliou o âmbito do Cadastro1. Cabe também mencionar que, com 
a disponibilização dos dados mais recentes do CAGED, os resulta-
dos de quadrimestres anteriores sofreram revisão e apresentaram 
pequenas diferenças em relação ao relatório anterior.

Da mesma forma foram feitos ajustes na metodologia que define as 
autorizações de trabalho para imigrantes qualificados. Como houve 
remoção do filtro que delimitava diretamente as autorizações de 
trabalho com vínculo empregatício, da base de dados, tal definição 
passou a ser feita manualmente a partir da seleção das Resoluções 
Normativas (RNs) que se enquadravam nos critérios estabelecidos. 
Com isso, além das resoluções que já faziam parte da definição 
em vigor, foram adicionadas novas resoluções, cuja avaliação apon-
tou para aderência ao conceito de trabalhadores qualificados2. Com 
isso, a séria histórica, que já vinha sendo divulgada, sofreu mudan-
ças com o consequente aumento do número de autorizações.

A análise desta edição do informativo conjuntural foi realizada a 
partir de registros administrativos de dois Ministérios e da Polícia 
Federal: do Ministério da Justiça e Segurança Pública, as informa-
ções provêm da base de dados da Coordenação Geral de Imigração 
Laboral (CGIL); do Ministério do Trabalho e Previdência foram anali-
sadas as bases do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados 
(CAGED) e da Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS) e da 
Polícia Federal foram utilizadas as bases do Sistema de Tráfego In-
ternacional (STI/MAR) e do Sistema de Registro Nacional Migratório 
(SisMigra). A partir do tratamento das bases de dados trabalha-
das pelo OBMigra foram feitos quatro recortes temáticos avaliados 

1 Martelo, A.; Gerbelli, L. G.  Série histórica do emprego formal não pode ser comparada com novo Caged, dizem analistas. 
Jornal G1, disponível em https://g1.globo.com/economia/noticia/2021/04/28/serie-historica-do-emprego-formal-nao-pode-
ser-comparada-com-novo-caged-dizem-analistas.ghtml, último acesso 7 de novembro de 2022.
2 As novas resoluções são as seguintes: RN 62 (antiga) e a RN 11 (nova), que disciplinam a concessão de autorização de 
residência para imigrante administrador, gerente, diretor ou executivo com poderes de gestão, para representar sociedade civil 
ou comercial, grupo ou conglomerado econômico – pessoa jurídica.
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como importantes para serem objetivo de monitoramento conjun-
tural: I) solicitantes de reconhecimento da condição de refu-
giado: apresentam-se informações sobre número de solicitantes e 
características básicas (nacionalidades dos solicitantes e localização 
no território nacional; II) Inserção dos Imigrantes no Mercado 
Formal de Trabalho: são apresentados indicadores relacionados 
às admissões e desligamentos dos imigrantes no mercado formal de 
trabalho e sua inserção na estrutura ocupacional III) Autorização 
de Residência para Trabalhadores Qualificados com Vínculo 
Empregatício: apresentam-se informações sobre a demanda de 
trabalhadores qualificados com recorte por países e distribuição por 
Resolução Normativa; e IV) Autorização de Residência para In-
vestidores Imigrantes: nesta parte é levantada a quantidade de 
investidores que buscaram autorização para residência com base 
nas Resoluções Normativas 84 e, 118, do antigo marco legal, e da 
Resolução Normativa 13, estabelecida pela nova regulamentação 
das migrações no país, assim como o volume de recursos investidos 
no país. 

Este documento também é caracterizado como um produto do Acor-
do de Cooperação Técnica firmado entre o Ministério da Justiça e 
Segurança Pública, o Ministério do Trabalho, Polícia Federal, Institu-
to Brasileiro de Geografia e Estatística e a Universidade de Brasília, 
visando à harmonização, extração, análise, e difusão de sistemas, 
dados e informações que permitam subsidiar estatísticas sobre mi-
grações internacionais e refúgio no Brasil, para apoiar a formulação, 
execução e correção de políticas públicas.
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I. Solicitação de reconhecimento 
da condição de refugiados

embora ainda abaixo do verificado para o 
período anterior à Pandemia de Covid-19, 
como observado na série apresentada no 
Gráfico I.1. Na comparação com o segundo 
quadrimestre de 2021, por sua vez, houve 
aumento de 90% no número de solicitan-
tes de refúgio.

No segundo quadrimestre de 2022 houve 
queda de 18,0% no número de solicitações 
da condição de refugiados3, em relação ao 
primeiro quadrimestre do ano. Este movi-
mento representou uma quebra na trajetó-
ria de crescimento deste grupo, que teve 
início no segundo quadrimestre de 2021, 

Gráfico I.1. - Número de solicitantes de reconhecimento da condição de refugiados, por 
quadrimestres, 2018 a 2022

 Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados da Polícia Federal, Solicitações de refúgio.

3 Para que a redação fique mais enxuta e fluida, ao longo do texto chamaremos esse grupo de solicitantes de refúgio.
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No 2º quadrimestre de 2022 o 
Brasil teve 14.560 solicitantes 
de refúgio, 18% a menos do 
registrado no quadrimestre 

anterior e abaixo do verificado 
nos quadrimestres anteriores à 

pandemia de Covid-19

Os venezuelanos se mantiveram 
como a principal nacionalidade, mas 
sofreram redução de 33% no número 

de solicitantes de refúgio

4 A Portaria Interministerial número 655 de 23 de junho de 2021 flexibilizou as restrições à entrada de venezuelanos no 
território nacional. As portarias anteriores, como a 654 de 28 de maio de 2021, continham itens específicos sobre restrições 
à entrada de nacionais da Venezuela em território brasileiro, como, por exemplo, os mesmos não constarem em algumas das 
exceções ao acesso de estrangeiros ao território nacional, especificadas no Artigo 3º desta última portaria.

De acordo com os relatórios mensais divul-
gados pelo OBMigra, a redução no quan-
titativo no segundo quadrimestre de 2022 
ocorreu apenas em julho e agosto, atin-
gindo basicamente os venezuelanos, que 
são a principal nacionalidade dentre os 
solicitantes de refúgio. Como mencionado 
em relatórios anteriores, desde o segundo 
quadrimestre de 2021, os venezuelanos 
vêm ampliando sua participação dentre 
os solicitantes de refúgio, o que se deve 
à maior flexibilização das legislações4 que 
restringiam a entrada dos mesmos em ter-
ritório nacional, especialmente em 2020, 
como consequência da Pandemia de Covid 
19.

No primeiro quadrimestre de 2022 houve 
redução na participação de venezuelanos, 

com uma pequena queda no quantitativo 
absoluto. Este movimento se aprofundou 
no segundo quadrimestre quando esta par-
ticipação caiu para 65,5% do total, o que 
representou uma redução de 33% no nú-
mero absoluto de solicitantes de refúgio 
deste país entre os dois primeiros quadri-
mestres de 2022.  Na comparação com o 
segundo quadrimestre de 2021, por sua 
vez, houve crescimento de 65,0%.

Os nacionais do Haiti registraram pequeno 
crescimento, mas mantiveram participação 
residual dentre os solicitantes de refúgio 
neste segundo quadrimestre de 2022. Por 
outro lado, cubanos e angolanos ampliaram 
suas participações, chegando a, respecti-
vamente, 8,5% e 8,4% do total. As outras 
nacionalidades também tiveram cresci-
mento, passando de 9,8% para 15,3% do 
total de solicitantes de refúgio, o que se 
deve, especialmente, a ampliação da en-
trada de colombianos, afegãos, chineses e 
ganenses (Gráfico I.2).
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China
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Gráfico I.2. -Distribuição percentual dos solicitantes de reconhecimento da condição 
de refugiados, por quadrimestres, segundo principais países, 2019 a 2022

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados da Polícia Federal, Solicitações de refúgio.

A região Norte se manteve como a principal 
porta de entrada de solicitantes de refúgio 
do país, reunindo cerca de 75,0% do total, 
registrando queda em relação ao primeiro 
quadrimestre de 2022, quando foi respon-
sável por 82,7% (Gráfico I.3). A redução 
no volume de entrada de solicitantes de re-
fúgio venezuelanos por Roraima é o princi-
pal fator explicativo deste movimento, que 
contou também com a ampliação da entra-
da de outras nacionalidades pelo Sudeste, 
que atingiu 22,6% do total, com destaque 
para o estado de São Paulo. Cabe apontar, 
neste caso, o crescimento do volume de 
angolanos, que, em quase sua totalidade, 
entraram por esta unidade da federação.

Mesmo com a redução de 
venezuelanos, a Região 

Norte se manteve como a 
principal porta de entrada 
de solicitantes de refúgio, 
seguida pela Região Sudeste
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Gráfico I.3. -Distribuição percentual dos solicitantes de reconhecimento da condição 
de refugiados, por quadrimestres, segundo Grandes Regiões, 2020 a 2022

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados da Polícia Federal, Solicitações de refúgio.
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II. Movimentação dos imigrantes 
no mercado de trabalho formal

O saldo líquido de admissões menos des-
ligamentos dos trabalhadores imigran-
tes foi bastante expressivo pelo segundo 
quadrimestre consecutivo. O resultado do 
quadrimestre intermediário de 2022 foi o 
mais elevado da série histórica (15,5 mil), 
situando-se próximo ao do terceiro quadri-
mestre de 2020. Apesar dos movimentos 
das curvas de admissões e desligamen-

Gráfico II.1. -Movimentação de trabalhadores imigrantes no mercado de trabalho formal, 
por quadrimestre, segundo tipo de movimentação – 2020 a 2022

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do Ministério da Economia, base harmonizada RAIS-CTPS-CAGED, 
2020 a 2022.

tos terem sidos positivas, o aumento das 
admissões foi bastante superior ao dos 
desligamentos em relação ao quadrimes-
tre anterior. Enquanto as admissões totais 
atingiram 59,9 mil, os desligamentos regis-
traram 44,4 mil, indicando movimentação 
intensa e favorável no mercado de trabalho 
no segundo quadrimestre de 2022 (Gráfico 
II.1).
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Gráfico II.2. - Saldo de geração de postos de trabalho formais para trabalhadores 
imigrantes por continentes – 2021 e 2022

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do Ministério da Economia, base harmonizada RAIS-CTPS-CAGED, 

2021-2022.

Nota: Não inclui os imigrantes que aparecem com a nacionalidade não especificada na base de dados.

A exemplo do primeiro quadrimestre de 
2022, a contribuição positiva no saldo de 
admissões foi majoritariamente explicada 
pela admissão líquida de sul-americanos 
(13,7 mil). Em menor magnitude, os na-
cionais da Asia, América Central e Caribe 
e África registraram saldos positivos, en-
quanto as demais regiões valores próximos 
a zero. Tais resultados corroboram a ten-
dência, identificada em relatórios recentes, 
de consolidação dos sul-americanos como 
principal origem dos trabalhadores formais 
imigrantes no Brasil (Gráfico II.2). Cabe 
também mencionar que, segundo a série 
histórica disponível no plano tabular que 
acompanha este relatório, os imigrantes 
asiáticos registraram o maior saldo positivo 
desse continente desde 2011.

O resultado do quadrimestre intermediário 
de 2022, com o saldo positivo de 

admissões líquidas de 15,5 mil, foi o mais 
elevado da série histórica iniciada em 2011
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Mais uma vez, a principal contribuição para 
o resultado positivo observado no quadri-
mestre de referência foi o saldo líquido de 
admissões de trabalhadores venezuela-
nos, que alcançou significativo resultado 
de 11,7 mil admissões líquidas (73,9% do 
total), sendo o maior saldo registrado por 
uma nacionalidade da série iniciada em 
2011. Com resultados positivos, mas bas-

tante inferiores aos dos venezuelanos, os 
paraguaios ocuparam a segunda posição. 
Cubanos e argentinos, respectivamente, 
situaram-se na terceira e na quarta posi-
ção, vindo os angolanos em seguida, como 
a principal nacionalidade fora da América 
Latina a registrar saldo positivo de admis-
sões líquidas (Tabela II.1).

Tabela II.1. - Saldo de geração de postos de trabalho formais para trabalhadores 
imigrantes por países selecionados: principais saldos positivos e negativos – 2021 a 2022

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do Ministério da Economia, base harmonizada 
RAIS-CTPS-CAGED, 2021-2022.

Nota: Não inclui os imigrantes que aparecem com a nacionalidade não especificada na base de dados.

País
Saldo (ADM - DES)

2021_Q1 2021_Q2 2021_Q3 2022_Q1 2022_Q2

Saldo 7.387 - 4.367 1.986 12.481 15.454 

VENEZUELA 5.449 6.855 7.865 9.228 11.629
PARAGUAI 374 363 274 643 821

CUBA -45 -73 -143 55 451
ARGENTINA 180 423 331 233 433

ANGOLA 177 115 260 10 310
COLÔMBIA 150 194 64 109 230

JAPÃO 62 162 88 132 220
AFEGANISTÃO 11 31 132 183 197

PERU 49 210 56 118 193
URUGUAI -5 116 61 89 163

CHINA -2 163 50 189 126
BOLÍVIA 221 156 -21 126 120

HAITI 933 -12.732 -7.036 1.132 106

ARÁBIA SAUDITA -1 9 106 93 103
PORTUGAL -47 -26 -15 69 46

REPÚBLICA DEMOCRÁTICA 
DO CONGO 10 -13 -17 -27 46

CHILE -2 41 -15 33 43
ALBÂNIA -1 11 55 64 39
MÉXICO 18 8 5 33 32

MARROCOS 4 -6 44 10 27



INFORMATIVO CONJUNTURAL OBMIGRA  |  15    

Os maiores incrementos nos postos de tra-
balho, no segundo quadrimestre de 2022, 
foram nos subgrupos ocupacionais de Tra-
balhadores da indústria extrativa e da cons-
trução (6,1 mil), Trabalhadores dos servi-
ços (5,0 mil) e Vendedores e prestadores 
de serviços do comércio (3,7 mil). Dentre 
as categorias elencadas acima, a primeira 
é associada ao grande setor industrial, e as 
duas outras, ao setor Serviços, o que in-
dica consolidação do cenário verificado no 

relatório conjuntural anterior de reação da 
extrativa e da construção no período pós 
pandêmico. Aliado ao fato de que os sal-
dos foram predominantemente positivos 
nos demais os subgrupos ocupacionais, e 
que nenhum deles registrou saldo negati-
vo relevante no quadrimestre, nota-se um 
aquecimento do mercado de trabalho para 
o trabalhador imigrante no segundo qua-
drimestre de 2022 (Gráfico II.3).

A contribuição positiva no saldo 
de admissões foi majoritariamente 

explicada pela admissão líquida 
de sul-americanos (13,7 mil). A 

principal contribuição foi o saldo 
líquido de admissões de trabalhadores 
venezuelanos, que correspondeu a 
11,7 mil (73,9% do total), o maior 

saldo registrado por nacionalidade na 
série iniciada em 2011.

País
Saldo (ADM - DES)

2021
Q1

2021
Q2

2021
Q3

2022
Q1

2022
Q2

Saldo 7.387 -4.367 1.986 12.481 15.454

VENEZUELA 5.449 6.855 7.865 9.228 11.629

PARAGUAI 374 363 274 643 821

CUBA -45 -73 -143 55 451

OUTROS 1.609 -11.512 -6.010 2.555 2.553

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do 
Ministério da Economia, base harmonizada RAIS-CTPS-CAGED.
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Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do Ministério da Economia, base harmonizada RAIS-CTPS-CAGED, 

2022.

A Tabela II.2 indica que, no segundo qua-
drimestre de 2022, os rendimentos men-
sais médios de admitidos (R$ 2.150) foram 
inferiores ao dos desligados (R$ 2.419), 
ou seja, as novas contratações estão sen-
do remuneradas em cerca de 11% abaixo 
da remuneração média dos trabalhadores 
desligados. A diferença pode ser explicada 
uma vez que os trabalhadores recém-ad-
mitidos muitas vezes têm menos experiên-
cia do que os já estabelecidos e possuem 
uma pré-disposição para aceitar salários 
menores, sobretudo se estiverem em situ-
ação de desocupação. Para os nacionais da 
América Central e Caribe e da América do 

Sul, mais numerosos, os rendimentos mé-
dios de admissão e desligamento se equili-
braram. Por outro lado, para os imigrantes 
da América do Norte, Europa e Oceania, o 
rendimento médio de desligamento foi bas-
tante superior ao de admissão, o que pode 
indicar o fechamento de postos de trabalho 
com exigência de maior qualificação.  

Seguindo tendência verificada na série os 
resultados mais recentes mostraram que 
os imigrantes oriundos da América do Nor-
te e da Europa receberam rendimentos 
médios mensais superiores à média geral. 
Oceania e Ásia situaram-se posições in-

Gráfico II.3. - Saldo da movimentação de trabalhadores imigrantes no mercado de trabalho 
formal por subgrupos ocupacionais selecionados: principais saldos positivos – 2022
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Trab. de instalações siderúrgicas e de materiais de constr.

Trab. de atendimento ao público

Operadores de outras instalações industriais

Trab. da fabricação e instalação eletroeletrônica

Trab. de funções transversais

Produtores na exploração agropecuária

2022-Q1 2022-Q2



INFORMATIVO CONJUNTURAL OBMIGRA  |  17    

Tabela II.2. - Rendimento real médio mensal dos trabalhadores imigrantes no mercado 
de trabalho formal por tipo de movimentação, segundo continentes – 2021 e 2022

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do Ministério da Economia, base harmonizada RAIS-
CTPS-CAGED.

Nota: Não inclui os imigrantes que aparecem com a nacionalidade não especificada na base de dados.

termediárias, enquanto os imigrantes da 
América Central e Caribe, África e Améri-
ca do Sul foram contratados com menores 
rendimentos médios mensais, o que indica 

a permanência da desigualdade de renda 
entre continentes e nacionalidades (Tabela 
II.2).

Continente

2021-Q3 2022-Q1 2022-Q2

Admiti-
dos

Desliga-
dos

Dif.  
(Adm - 
Des)

Admiti-
dos

Desliga-
dos

Dif.  
(Adm - 
Des)

Admiti-
dos

Desliga-
dos

Dif.  
(Adm - 
Des)

Total 2.233 2.154 -80 2.300 2.299 -1 2.150 2.419 269 
América 
do Norte 8.744 7.624 -1.120 6.214 7.139 924 7.236 9.773 2.537

Am. Central 
e Caribe 1.684 1.571 -113 1.694 1.700 5 1.769 1.767 -2

América 
do Sul 1.998 2.064 66 2.067 2.076 9 1.952 2.085 132

Europa 6.999 7.764 766 7.389 7.081 -307 6.322 8.557 2.235
Ásia 3.919 3.785 -134 4.304 4.103 -202 3.427 4.478 1.052

Oceania 5.626 7.185 1.559 3.281 7.660 4.379 3.784 7.007 3.223
África 1.933 1.864 -69 1.979 1.927 -52 1.956 2.034 78

O recorte regional indica, mais uma vez, 
que as 27 unidades da federação registra-
ram admissões de trabalhadores formais 
imigrantes no quadrimestre de referência 
deste relatório. Novamente, as admissões 
estiveram muito concentradas em poucas 
unidades da federação, com quatro delas 
permanecendo em destaque: Santa Catari-
na (13,7 mil), São Paulo (12,2 mil), Paraná 
(11,3 mil) e Rio Grande do Sul (7,5 mil). 

No quadrimestre referente aos meses de 
maio a agosto de 2022, assim como nos 
anteriores, a concentração das admissões 
de trabalhadores imigrantes foi próxima a 
75% nestas quatro localidades. Roraima 
e Minas Gerais ficaram nas quinta e sexta 
posições, respectivamente, registrando va-
lores menos expressivos de admissões de 
imigrantes (Tabela II.3).
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Tabela II.3. - Número de trabalhadores imigrantes admitidos no mercado de trabalho formal 
por número de admissões segundo principais Unidades da Federação – 2022

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do Ministério da Economia, base harmonizada RAIS-
CTPS-CAGED.

Considerando-se a Taxa de admissão, indi-
cador que relativiza o número de admissões 
com o estoque de trabalhadores imigrantes 
de cada unidade da federação, os principais 
destinos foram Roraima, Tocantins, Mara-
nhão e Mato Grosso (informação disponível 
no plano tabular deste relatório).

Unidades da Federação 2021-Q3 2022-Q1 2022-Q2

Total de admitidos 45.907 53.932 59.886 

1. Santa Catarina 11.962 12.618 13.740

2. São Paulo 9.482 11.191 12.242

3. Paraná 7.634 9.935 11.252

4. Rio Grande do Sul 5.428 6.739 7.515

5. Roraima 1.664 2.159 2.467

6. Minas Gerais 1.834 2.165 2.417

Demais UF 9.737 11.290 12.670

4 principais UF 34.506 40.483 44.749

4 principais UF (%) 75,2% 75,1% 74,7%

3º Paraná
11,2 mil

4º Rio Grande 
do Sul 7,5 mil

2º São Paulo
12,2 mil

1º Santa 
Catarina 
13,7 mil 

As 27 unidades da federação registraram 
admissões de trabalhadores imigrantes 
no segundo quadrimestre, sendo que 

as principais foram Santa Catarina, 
São Paulo, Paraná e Rio Grande do 
Sul. A concentração das admissões de 
trabalhadores imigrantes foi próxima a 

75% nestas quatro localidades
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III. Autorização da residência 
para trabalhadores qualificados 
com vínculo empregatício

Gráfico III.1. - Número de Autorizações concedidas a trabalhadores, total e qualificados, 
quadrimestres - Brasil – 2019 a 2022

Fonte: Elaborado pelo OBMigra a partir dos dados da Coordenação Geral de Imigração Laboral/ Ministério da 
Justiça e Segurança Pública.

O número de autorizações concedidas a 
trabalhadores no segundo quadrimestre 
2022 foi 6,6 % superior ao observado no 
primeiro quadrimestre, interrompendo tra-
jetória de queda verificada desde o último 
quadrimestre de 2021. Em relação ao mes-
mo período deste último ano, houve queda 
de 3,0% no número de autorizações (Grá-
fico III.1). 

Os trabalhadores qualificados tiveram com-
portamento semelhante, com aumento de 
14,6% no número de autorizações entre o 
primeiro e segundo quadrimestre de 2022. 
Em relação ao segundo quadrimestre de 
2021, a queda foi de 23,0%.
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Tabela III.1. - Número de Autorizações concedidas a trabalhadores qualificados, 
por ano e quadrimestres, segundo principais países – 2019 a 2022

Fonte: Elaborado pelo OBMigra a partir dos dados da Coordenação Geral de Imigração Laboral/ 
Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Mais uma vez os chineses obtiveram o maior 
número de autorizações para trabalhado-
res qualificados no segundo quadrimestre 
de 2022, embora com queda de 14,0% em 
relação ao primeiro quadrimestre. Os ja-
poneses vieram em seguida, mas registra-
ram aumento de quase 34% no período, ao 
passo que o aumento de norte-americanos 
e sul coreanos foi de mais de 40%. Com 
exceção deste último, houve queda gene-
ralizada do número de autorizações entre 
os principais países, quando a comparação 
leva em consideração o segundo quadri-
mestre de 2021. (Tabela III.1).

Houve aumento no número de 
autorizações para trabalhadores 

imigrantes qualificados no 
segundo quadrimestre de 2022, 
seguindo comportamento das 
autorizações como um todo

1
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 m
il

Total de 
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O número de autorizações pela Resolução 
Normativa Nº 30, que dispõe sobre a re-
novação das autorizações de residência 
no país manteve-se estável entre os dois 
primeiros quadrimestres de 2022, embora 
tenha havido redução em sua participação 
para menos de 20,0% do total destas au-
torizações. Em relação ao primeiro quadri-
mestre de 2021 houve redução expressiva, 

chegando a 56,2% (Gráfico III.2). A queda 
do peso da RN 30 no total das autorizações 
de trabalho para trabalhadores qualifica-
dos, pode estar relacionada a uma tendên-
cia de normalização nas características dos 
pedidos de autorização, em que as renova-
ções possuíam uma presença mais residu-
al, como no período anterior a pandemia de 
Covid-19. 

Principais Países
2019 2020 2021 2022

1º Q 2º Q 3º Q 1º Q 2º Q 3º Q 1º Q 2º Q 3º Q 1º Q 2º Q

Total 1502 1579 1331 886 1498 1281 1382 1538 1130 1033 1184

CHINA 271 305 188 124 196 211 295 270 237 233 200

JAPÃO 207 172 146 138 170 158 168 182 109 112 150
ESTADOS 
UNIDOS 130 175 73 83 172 84 100 110 58 71 102

CORÉIA DO SUL 78 68 74 58 70 53 92 75 68 58 84
FRANÇA 122 145 104 69 106 101 78 136 69 87 73

Demais países 694 714 746 414 784 674 649 765 589 472 575
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As autorizações pela Resolução Normati-
va Nº 115 apresentaram crescimento de 
29,4% entre os dois primeiros quadrimes-
tres de 2022 e uma queda de 16,9% em 
relação ao segundo quadrimestre de 2021. 
O crescimento no segundo quadrimestre 
do presente ano interrompeu a trajetória 
de queda verificada desde igual período 
de 2021, o que contribuiu para o aumento 
do seu peso no total das autorizações, que 
chegou a quase 28,0%. 

O número de autorizações pela RN 2 (auto-
rização de residência para fins de trabalho 
com vínculo empregatício) teve crescimen-
to de 10,2% no segundo quadrimestre de 
2022 e se manteve estável na comparação 

com igual período de 2021. Como houve 
maior crescimento do número de autoriza-
ções pela RN 11, a participação da RN 2 
no total das autorizações sofreu redução, 
embora a mesma tenha se mantido como a 
principal forma de solicitação de autoriza-
ção de trabalho para trabalhadores qualifi-
cados no país, com 48,5%. 

As autorizações requeridas através da RN 
21 (autorização de residência para fins de 
trabalho com vínculo empregatício, na con-
dição de atleta profissional) e aquelas obti-
das pela RN 24 (autorização de residência 
para realização de pesquisa, ensino ou ex-
tensão acadêmica), registraram aumento 
entre os dois últimos quadrimestres.

5 Autorização de trabalho na realização de atividades de administrador, gerente, diretor ou executivo com poderes de gestão, 
para representar sociedade civil ou comercial, grupo ou conglomerado econômico – pessoa jurídica.
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O número de autorizações pela Resolução 
Normativa N° 30, que dispõe sobre a renovação 
das autorizações de residência no país, se manteve 
estável no segundo quadrimestre de 2022

Tabela III.2. - Número de autorizações de residência para trabalhadores qualificados, por ano 
e quadrimestres, segundo resoluções normativas – 2019 a 2022

Fonte: Elaborado pelo OBMigra a partir dos dados da Coordenação Geral de Imigração Laboral/ 
Ministério da Justiça e Segurança Pública.

Resoluções 
 Normativas

2019 2020 2021 2022
 1º Q  2º Q  3º Q  1º Q  2º Q  3º Q  1º Q  2º Q  3º Q  1º Q  2º Q 

RN 02 1.015 1.053 826 473 486 414 454 579 452 521 574
RN 11 396 373 333 242 449 373 443 397 290 255 330
RN 21 29 44 22 5 7 31 7 28 26 17 32
RN 24 44 33 61 21 15 8 24 18 14 16 22
RN 30 17 76 88 145 541 454 454 516 348 224 226
RN62 1 - - - - - - - - - -
Total 1.502 1.579 1.330 886 1.498 1.280 1.382 1.538 1.130 1.033 1.184
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IV. Autorização de residência 
para investidores estrangeiros

As Resoluções Normativas (RNs) 84 e 118, 
disciplinadas no marco jurídico anterior, e a 
RN 13, disciplinada a partir da promulgação 
e regulamentação da nova Lei de Migração, 
dispõe sobre os critérios estabelecidos para 
que o investidor imigrante possa requisitar 
o pedido de residência no país a partir do 
investimento de recursos em atividades 
produtivas.

Entre o primeiro e o segundo quadrimestre 
de 2022 houve redução de 20,0% do 
número de autorizações de residência para 
investidores estrangeiros, comportamento 
diferente do aumento que foi observado no 
informativo anterior. Na comparação com o 

2º quadrimestre de 2021, a queda chegou 
a 20,0% (Tabela IV.1). 

Os italianos e os franceses se mantiveram 
como as nacionalidades com o maior 
número de autorizações neste segundo 
quadrimestre de 2022, embora ambas com 
queda em relação ao primeiro quadrimestre. 
Diferentemente dos últimos, no entanto, 
os italianos registraram crescimento em 
relação ao segundo quadrimestre de 2021. 
Houve aumento do número de autorizações 
para portugueses, tanto em relação ao 
primeiro quadrimestre de 2022, quanto ao 
mesmo período de 2021.

Tabela IV.1. - Número de Autorizações para Residência concedidas a Investidores Estrangeiros, 
por ano e quadrimestres, segundo principais países – 2019 e 2022

Fonte: Elaborado pelo OBMigra a partir dos dados da Coordenação Geral de Imigração Laboral/ 
Ministério da Justiça e Segurança Pública

Principais 
 Países

2019 2020 2021 2022

1º Q 2º Q 3º Q 1º Q 2º Q 3º Q 1º Q 2º Q 3º Q 1º Q 2º Q

Total 132 140 82 60 48 57 45 70 58 70 56

ITÁLIA 42 41 14 8 6 4 7 3 10 12 10

FRANÇA 13 18 10 16 8 11 8 15 12 12 8

PORTUGAL 8 13 16 3 3 5 4 5 3 4 7

ESTADOS 
UNIDOS 4 5 4 3 2 5 5 6 4 8 5

ALEMANHA 3 2 8 1 3 8 1 5 2 4 3

BÉLGICA 4 1 0 1 0 1 0 7 2 1 3

Demais Países 58 60 30 28 26 23 20 29 25 29 20
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Gráfico IV.1. - Valor do investimento realizado por pessoa física (em reais) pelas 
resoluções normativas 84,118 e 13 Brasil - quadrimestres de 2019 e 2022

Fonte: Elaborado pelo OBMigra a partir dos dados da Coordenação Geral de Imigração Laboral/ 
Ministério da Justiça e Segurança Pública

Nota: valores reais corrigidos pelo IGP-M para reais médios do último quadrimestre.

Houve queda de 18,0% no valor investido em 
atividades produtivas, que chegou a R$48,0 
milhões no segundo quadrimestre de 2022

Em relação ao montante investido, houve 
redução de 18,6% entre o segundo e o 
primeiro quadrimestre de 2022, o que 
acompanhou a redução do número de 

autorizações para investimentos. Em 
relação a igual período de 2021, a redução 
chegou a 31,6%, passando de R$70,1 
milhões para R$ 48 milhões (Gráfico IV.1).
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No 2º quadrimestre de 2022 o Brasil teve 
14.560 solicitantes de refúgio, 18% a menos 
do registrado no quadrimestre anterior 
e abaixo do verificado nos quadrimestres 
anteriores à pandemia de Covid-19
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Houve aumento no número 
de autorizações para 

trabalhadores imigrantes 
qualificados no segundo 
quadrimestre de 2022, 

seguindo comportamento das 
autorizações como um todo

Total de trabalhadores Trabalhadores qualificados

17 76 88 145

541
454 454

516

348
224 226

O número de autorizações pela Resolução 
Normativa Nº 30, que dispõe sobre a renovação 
das autorizações de residência no país, se manteve 
estável no segundo quadrimestre de 2022
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O resultado do quadrimestre intermediário de 
2022, com o saldo positivo de admissões 
líquidas de 15,5 mil, foi o mais elevado da 

série histórica iniciada em 2011

As 27 unidades da federação registraram 
admissões de trabalhadores imigrantes 
no segundo quadrimestre, sendo que as 
principais foram Santa Catarina, São Paulo, 
Paraná e Rio Grande do Sul. A concentração 
das admissões de trabalhadores imigrantes 
foi próxima a 75% nestas quatro localidades

Total Saldo
Total

Admitidos
Total

Desligados

2021
Q1

7.387

43.452

36.065

2021
Q2

-4.367

42.676

47.043

2021
Q3

1.986

45.907

43.921

2022
Q1

12.481

53.932

41.451

2022
Q2

15.454

59.886

44.432
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A contribuição positiva no saldo de 
admissões foi majoritariamente explicada 
pela admissão líquida de sul-americanos 
(13,7 mil). A principal contribuição 

foi o saldo líquido de admissões de 
trabalhadores venezuelanos, que 

correspondeu a 11,7 mil (73,9% do total), 
o maior saldo registrado por nacionalidade 

na série iniciada em 2011

País

Saldo (ADM - DES)

2021
Q1

2021
Q2

2021
Q3

2022
Q1

2022
Q2

Saldo 7.387 -4.367 1.986 12.481 15.454

VENEZUELA 5.449 6.855 7.865 9.228 11.629

PARAGUAI 374 363 274 643 821

CUBA -45 -73 -143 55 451

OUTROS 1.609 -11.512 -6.010 2.555 2.553

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do Ministério da 
Economia, base harmonizada RAIS-CTPS-CAGED.

Unidades da Federação 2021-Q3 2022-Q1 2022-Q2

Total de admitidos 45.907 53.932 59.886 

1. Santa Catarina 11.962 12.618 13.740

2. São Paulo 9.482 11.191 12.242

3. Paraná 7.634 9.935 11.252

4. Rio Grande do Sul 5.428 6.739 7.515

5. Roraima 1.664 2.159 2.467

6. Minas Gerais 1.834 2.165 2.417

Demais UF 9.737 11.290 12.670

4 principais UF 34.506 40.483 44.749

4 principais UF (%) 75,2% 75,1% 74,7%

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do Ministério da 
Economia, base harmonizada RAIS-CTPS-CAGED.


