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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 primeiro quadrimestre de 2021, compreen-
dendo os meses de janeiro a abril, porém são também realizadas 
comparações com quadrimestres anteriores, especialmente com o 
terceiro e o primeiro de 2020.

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 pri-
meiro quadrimestre de 20201, devido aos efeitos provocados no 
Brasil e no mundo pela pandemia gerada pelo vírus SARS-COV-2, o 
acompanhamento das tendências conjunturais no presente relatório 
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 foram modificados pela pandemia. Surgiram novos 
comportamentos que, embora sejam objeto de monitoramento con-
juntural, não necessariamente responderam à dinâmicas estrutu-
rais relacionadas à mobilidade populacional entre os países.

1 Ver: SIMÕES, A; HALLAK NETO, J; CAVALCANTI, L; OLIVEIRA, T; MACEDO, M. Relatório Conjuntural: tendências da imigração 
e refúgio no Brasil 3º Quadrimestre/2020. Observatório das Migrações Internacionais; Ministério da Justiça e Segurança Pública/ 
Coordenação Geral de Imigração Laboral. Brasília, DF: OBMigra, 2020. Disponível em: https://portaldeimigracao.mj.gov.br/
images/dados/relatorios_conjunturais/2020/Rel._Conjuntural_3º_quadrimestre_2020.pdf Acesso em: Ago/2021.
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A título de registro metodológico a presente versão traz informa-
ções do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (CAGED) 
com uma análise focada mais no perfil dos trabalhadores imigrantes 
e solicitantes de refúgio no mercado formal de trabalho. A utilização 
de informações de séries históricas foi adotada de forma pontual, e 
sua análise feita de forma cuidadosa, em razão dos efeitos da cap-
tação de informações sobre o mercado de trabalho formal durante a 
pandemia, assim como de mudanças metodológicas que limitaram 
a comparação das informações do CAGED a partir de 2020 com os 
anos anteriores.

Cabe apontar, primeiramente, que a existência de um possível viés 
de subnotificação dos desligamentos, relativamente às admissões, 
tende a afetar os saldos líquidos de admissões menos desligamen-
tos em números absolutos na base de dados do CAGED. A hipótese 
levantada é que parte dos estabelecimentos que encerraram suas 
atividades durante o período mais agudo da crise econômica não 
declararam os desligamentos ao Governo Federal2. Assim, neste pe-
ríodo excepcional de crise sanitária e econômica, que compreendeu 
quase a totalidade do ano de 2020 e se mantém em 2021, as mag-
nitudes dos saldos entre admitidos e desligados devem ser vistas 
com restrições, sem, contudo, serem desconsideradas.

Outra razão para se evitar a comparação com anos anteriores, es-
pecificamente para a série do CAGED, é a mudança metodológica 
que foi implantada pela Secretaria do Trabalho e Previdência do 
Ministério da Economia. Desde janeiro de 2020, há a inclusão no 
cálculo do CAGED de outras fontes de informações além da investi-
gação usual realizada mensalmente com os empregadores. O novo 
sistema passou a incluir também registros das bases do eSocial e do 
empregadorWeb, o que ampliou o âmbito do Cadastro.3

A análise dos dados foi realizada a partir de registros administrati-
vos de dois Ministérios e da Polícia Federal: do Ministério da Justi-
ça e Segurança Pública, as informações provêm da base de dados 
da Coordenação Geral de Imigração Laboral (CGIL); do Ministério 

2 Esta hipótese é baseada na queda das ocupações formais registradas em outras bases de dados ao longo do ano de 2020, 
como as pesquisas domiciliares amostrais PNAD Contínua e PNAD Covid, ambas a do IBGE. Para detalhes ver Duque (2020).
3 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 21 de maio de 2021.
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da Economia foram analisadas as bases do Cadastro Geral de Em-
pregados e Desempregados (CAGED) e da Carteira de Trabalho e 
Previdência Social (CTPS) e da Polícia Federal foram utilizadas as 
bases do Sistema de Tráfego Internacional (STI/ MAR) e do Sistema 
de Registro Nacional Migratório (SisMigra). A partir do tratamento 
das bases de dados trabalhadas pelo OBMigra foram feitos quatro 
recortes temáticos avaliados como importantes para serem objeti-
vo de monitoramento conjuntural: a) solicitantes de reconheci-
mento da condição de refugiado e Residência: apresentam-se 
informações sobre número de solicitantes e características básicas 
(nacionalidades dos solicitantes; localização no território nacional); 
b) Inserção dos Imigrantes e solicitantes de reconhecimento 
da condição de refugiado no Mercado Formal de Trabalho: 
são apresentados indicadores relacionados ao perfil dos imigrantes 
e solicitantes de reconhecimento da condição de refugiado no mer-
cado formal de trabalho e sua inserção na estrutura ocupacional; c) 
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 d) Autorização de Resi-
dência para Investidores Imigrantes: nesta parte é levantada 
a quantidade de investidores que buscaram autorização para resi-
dência 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 antigo Ministério do Trabalho, Polícia Federal, 
Instituto 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 migrações 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

Esta redução pode estar relacionada com 
a edição da portaria interministerial n. 648 
de 23 de dezembro 2020 e n. 652 de 25 de 
janeiro de 2021 que ampliaram as medidas 
restrições de acesso ao território nacional 
em virtude da identificação das variantes 
do coronavírus (SARS-COVID 2), no Reino 
Unido e na África do Sul. 

Em relação ao 1º quadrimestre de 2020, 
houve redução de 80% do número de so-
licitantes de refúgio em igual período de 

No primeiro quadrimestre de 2021 houve 
queda de 40,1% do número solicitantes de 
refúgio em relação ao 3º quadrimestre de 
2020, interrompendo a alta verificada en-
tre o 2º e o 3º quadrimestre deste último 
ano. Esta tendência colocou o número de 
solicitantes de refúgio nos menores níveis 
da série analisada neste informativo, regis-
trada em 2016, como também no segundo 
quadrimestre de 2020, auge das medidas 
de restrição à entrada no país por conta da 
pandemia de SARS-COVID 2.

Gráfico I.1 - Número de solicitantes de reconhecimento da 
condição de refugiados, por quadrimestres, 2018 a 2021

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados da Polícia Federal, Solicitações de refúgio.
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2021. Como o 1º quadrimestre de 2020 foi 
considerado híbrido, sendo composto por 
meses com e sem os efeitos da pandemia, 
e tendo, portanto, uma quantidade de soli-
citantes de refúgio superior aos quadrimes-
tres subsequentes, a média de solicitações 
em 2020 foi cerca de 2,5 vezes maior do 
que o verificado no primeiro quadrimestre 
de 2021 (Gráfico I.1).

Embora seja a nacionalidade com o maior 
número de solicitações de refúgio, houve 
queda na participação de venezuelanos no 
1º quadrimestre de 2021, interrompen-
do a alta que vinha ocorrendo desde o 2º 
quadrimestre de 2020. Por outro lado, foi 
registrado crescimento da participação de 
haitianos, retomando a tendência verifi-
cada ao longo do ano de 2019 e que foi 

Gráfico I.2 - Distribuição percentual dos solicitantes de reconhecimento da condição 
de refugiados, por quadrimestres, segundo principais países, 2019 a 2021

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados da Polícia Federal, Solicitações de refúgio.
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interrompida no 1º quadrimestre de 2020 
- muito provavelmente em virtude da pan-
demia -, quando a participação dos nacio-
nais deste país chegou a 32,0% do total de 
solicitantes de refúgio (Gráfico I.2). 

Houve crescimento da participação de ou-
tros países desde o 1º quadrimestre de 
2020, atingindo 25,7% dos solicitantes de 
refúgio no 1º quadrimestre de 2021. Nes-
te último quadrimestre os angolanos foram 
responsáveis por cerca de 11% do total das 
solicitações.

Embora a região Norte seja a principal por-
ta de entrada no país para os solicitantes 
de refúgio, houve queda em sua partici-
pação desde o 2º quadrimestre de 2020, 
acompanhado pelo crescimento do peso 
das regiões Sudeste e Sul no destino dos 
solicitantes de refúgio. Este comportamen-
to está relacionado às medidas restritivas 
de entrada no país ao longo deste último 
ano, que acabou por beneficiar as regiões 
com malhas aéreas mais desenvolvidas, já 

que a entrada no país por via aérea não 
foi atingida da mesma forma que a entrada 
por via terrestre e marítima.

No 1º quadrimestre de 2021 a região Su-
deste representava 28,4% do destino dos 
solicitantes de refúgio ao passo que no 1º 
quadrimestre de 2020 esse percentual foi 
de 8,5%. A região Sul teve um crescimento 
intenso no primeiro quadrimestre de 2021, 
quando atingiu 8,6% do total dos solicitan-
tes de refúgio (Gráfico I.3).

Embora seja a nacionalidade com o maior número de 
solicitações de refúgio, houve QUEDA na participação de 

VENEZUELANOS no 1º quadrimestre de 2021. 
Por outro lado, houve CRESCIMENTO da participação de 
HAITIANOS, retomando a tendência verificada ao longo 

do ano de 2019 e que foi interrompida no 
1º quadrimestre de 2020

No 1º quadrimestre de 
2021 a região Sudeste 
representava 28,4% 
do destino dos 
solicitantes 
de refúgio
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Gráfico I.3 - Distribuição percentual dos solicitantes de reconhecimento da condição 
de refugiados, por quadrimestres, segundo Grandes Regiões, 2020 e 2021

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados da Polícia Federal, Solicitações de refúgio.
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de 2021 ao passo que no Paraná o percentual foi de 7,8%. Por sua vez o estado de Roraima 
foi o destino de 57,9% deste grupo de pessoas, reduzindo sua participação em relação ao 3º 
quadrimestre de 2020, que era 67,6% do total. No 1º quadrimestre deste último ano as soli-
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II. Movimentação dos imigrantes 
no mercado de trabalho formal

No primeiro quadrimestre de 2021 o saldo 
líquido de admissões menos desligamentos 
dos trabalhadores imigrantes manteve-se 
elevado. Embora menor do que o verifica-
do no quadrimestre anterior, quando foi re-
gistrado o recorde da série histórica, para 
primeiros quadrimestres o resultado alcan-
çado de 6,6 mil vagas foi inferior somente 
ao observado em 2014. O alto número de 
admissões, que pode estar indicando um 
incipiente reaquecimento da economia e 

Gráfico II.1 - Movimentação de trabalhadores imigrantes no mercado de trabalho 
formal, por quadrimestre, segundo tipo de movimentação – 2018 a 2021

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do Ministério da Economia, base harmonizada RAIS-CTPS-
CAGED, 2018 a 2021.

SUL-AMERICANOS foram 
responsáveis pela grande 
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também questões metodológicas com a 
ampliação do âmbito do CAGED, explicam 
o resultado positivo encontrado (Gráfico 
II.1).

Ao contrário do quadrimestre final de 2020, 
quando o protagonismo foi dividido com 
os nacionais da América Central e Caribe, 
desta vez os sul-americanos foram respon-
sáveis pela grande maioria dos postos de 
trabalho ocupados pelos imigrantes no pri-
meiro quadrimestre de 2021 (5.789 admis-
sões líquidas). Em segundo lugar a região 
da América Central e Caribe proporcionou 
906 postos de trabalho como saldo de ad-
missões.

Os demais continentes registram saldo pró-
ximo a zero neste primeiro quadrimestre. A 
Europa, mais uma vez, apresentou resul-
tados negativos, fato que vem ocorrendo 
desde meados de 2014 (Gráfico II.2). 

Em termos de nacionalidades, no quadri-
mestre de referência desta publicação, o 
destaque foi inteiramente para as admis-
sões líquidas de venezuelanos (5,1 mil) que 
representaram 77,2% do total. Ao contrá-
rio de quadrimestres anteriores quando se 
verificou um equilíbrio na preponderância 
entre haitianos e venezuelanos, desta vez 

Haitianos, bolivianos, 
paraguaios e argentinos 
completaram as cinco principais 
nacionalidades no que tange 
às admissões líquidas

O destaque foi 
inteiramente para as 
admissões líquidas 
de VENEZUELANOS 

(5,1 mil) que 
representaram 

77,2% do total
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Gráfico II.2 - Saldo de geração de postos de trabalho formais para trabalhadores 
imigrantes por continentes – 2020 e 2021

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do Ministério da Economia, base harmonizada RAIS-CTPS-CAGED, 
2020-2021. Nota: Não inclui os imigrantes que aparecem com a nacionalidade não especificada na base de dados.

a nacionalidade haitiana ocupou um segun-
do lugar mais distante em termos de volu-
me de admissões líquidas, com 14,4% do 
total, ou 949 admissões de saldo. Bolivia-
nos, paraguaios e argentinos completaram 
as cinco principais nacionalidades no que 
tange às admissões líquidas registrando 
números mais modestos (Tabela II.1).

Conforme indica a movimentação de tra-
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duas categorias que lideraram os saldos 
de admissões no quadrimestre inicial de 
2021. Em terceiro lugar posicionaram-se 
os Trabalhadores da indústria extrativa e da 
construção (Gráfico II.3).

A recuperação do saldo de admissão dos 
trabalhadores de atendimento ao público, 
iniciada no quadrimestre final de 2020, foi 
mantida e pode ser relacionada à relativa 
adaptação do funcionamento da economia 
à crise sanitária iniciada em março de 2020. 
Notou-se ainda a continuação do movi-
mento de redução das ocupações de maior 
qualificação e rendimentos, tais como de 
Gerentes e de Professores das ciências bio-
lógicas, da saúde e afins (Gráfico II.3).

No primeiro quadrimestre de 2021 o ren-
dimento médio dos admitidos (R$2.022) 
foi ligeiramente inferior ao dos desligados 
(R$2.123). O padrão verificado na série 
aponta para uma maior diferença em favor 
do rendimento dos desligados, o que tende 
a ocorrer uma vez que os trabalhadores re-
cém-admitidos muitas vezes possuem me-
nos experiência do que os já estabelecidos 
(Tabela II.2). 

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do 
Ministério da Economia, base harmonizada RAIS-CTPS-
CAGED, 2020-2021. Nota: Não inclui os imigrantes que 
aparecem com a nacionalidade não especificada na base 

de dados.

3º Paraná - 5,8 mil

4º Rio Grande do Sul - 4,8 mil

5º Minas Gerais - 1,3 mil

2º São Paulo - 8,1 mil

1º Santa Catarina - 10,2 mil 

As UFs que se 
DESTACARAM 
no número de 
admissões 
totais foram:
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Tabela II.1 - Saldo de geração de 
postos de trabalho formais para 

trabalhadores imigrantes por países 
selecionados – 2020 e 2021

País
Saldo (ADM - DES)

2020_Q1 2020_Q2 2020_Q3 2021_Q1

Total 3.607 6.185 14.530 6.583 
VENEZUELA 3.740 3.263 6.104 5.087 

HAITI 1.449 4.587 7.371 949 
BOLÍVIA - 91 - 100 19 220 

PARAGUAI 3 - 99 124 164 
ARGENTINA - 385 - 127 417 146 

ANGOLA - 82 - 4 91 141 
COLÔMBIA 2 8 83 125 
SENEGAL - 4 - 9 - 68 46 

PERU - 145 - 46 93 30 
JAPÃO - 12 - 27 52 18 

URUGUAI - 97 - 135 159 8 
CHILE - 88 - 74 - 7 - 4 

CUBA 32 - 91 100 - 57 
PORTUGAL - 179 - 223 - 123 - 65 

Outros - 536 - 738 115 - 225 



Gráfico II.3- Saldo da movimentação de trabalhadores imigrantes no mercado de 
trabalho formal por subgrupos ocupacionais selecionados – 2020 e 2021

Fonte: Elaborado pelo OBMigra, a partir dos dados do Ministério da Economia, base harmonizada RAIS-CTPS-
CAGED, 2020-2021.

Tabela II.2 - Rendimento real médio mensal dos trabalhadores imigrantes no mercado 
de trabalho formal por tipo de movimentação, segundo continentes – 2020 e 2021

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.

Continente
2020-Q2 2020-Q3 2021-Q1

Admi-
tidos

Desli-
gados

Dif.  
(Adm - 
Des)

Admiti-
dos

Desli-
gados

Dif.  
(Adm - 
Des)

Admi-
tidos

Desli-
gados

Dif.  
(Adm - 
Des)

Total 1.968 3.100 - 1.132 2.005 2.556 - 552 2.022 2.123 - 101 
América do Norte 7.752 13.795 -6.043 8.390 13.016 -4.626 7.022 9.062 -2.040

Am. Central e Caribe 1.484 1.620 -136 1.466 1.466 0 1.464 1.421 43
América do Sul 1.999 2.493 -494 1.935 2.265 -331 1.948 2.021 -73

Europa 7.893 11.127 -3.234 9.232 9.909 -677 8.857 8.353 504

Ásia 3.037 6.182 -3.145 4.617 5.707 -1.090 4.410 5.447 -1.038
Oceania 7.602 11.348 -3.746 11.136 20.781 -9.645 8.147 10.824 -2.677
África 1.849 2.019 -170 1.863 1.790 73 1.778 1.682 96
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Como usualmente observado ao longo da 
série, os resultados dos rendimentos con-
firmaram que os imigrantes admitidos da 
América do Norte, da Europa e da Oceania 
– estes em menor volume – foram os que 
receberam rendimentos médios mensais 
mais elevados. Já os imigrantes da Amé-
rica Central e Caribe, África e América do 
Sul foram os que receberam os menores 
rendimentos médios mensais (Tabela II.2).

Novamente todas as 27 Unidades da Fe-
deração (UF) registraram admissões de 
trabalhadores imigrantes nos meses de ja-
neiro a abril de 2021. As UFs que se desta-
caram no número de admissões totais fo-
ram, uma vez mais, Santa Catarina (10,2 

mil), São Paulo (8,1 mil), Paraná (5,8 mil) 
e Rio Grande do Sul (4,8 mil). Minas Gerais 
ficou na quinta posição com o registro de 
1,3 mil admitidos. Com isso, no primeiro 
quadrimestre de 2021, houve aumento da 
já elevada concentração de admissões de 
trabalhadores imigrantes nas cinco prin-
cipais UFs, que atingiu o percentual de 
83,3%, ante os 80,7% do quadrimestre fi-
nal de 2020 (Tabela II.3). Considerando-se 
a Taxa de admissão, informação disponível 
no plano tabular desta publicação, que leva 
em consideração o número de admissões e 
o estoque de trabalhadores imigrantes em 
cada UF, os principais destinos foram Santa 
Catarina, Rio Grande do Sul e Roraima.

Tabela II.3 - Número de trabalhadores imigrantes admitidos no mercado de trabalho 
formal por número de admissões, proporção relativa e taxa de admissão, segundo 

principais Unidades da Federação – 2020 e 2021

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

Unidades da 
Federação 2020-Q2 2020-Q3 2021-Q1

Total 24.080 37.412 36.067 
Santa Catarina 6.214 10.278 10.219

São Paulo 5.328 8.329 8.054
Paraná 3.847 5.657 5.739

Rio Grande do Sul 2.683 4.607 4.769
Minas Gerais 1.121 1.327 1.251

Demais 22 Ufs 4.887 7.214 6.035
5 UF principais 19.193 30.198 30.032

% 5 UF principais 79,7% 80,7% 83,3%
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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 – 2018 a 2021

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 1º quadrimestre de 2021 
foi 7,4% inferior ao observado no 3º qua-
drimestre de 2020, mas superior em 15% 
ao 1º quadrimestre deste último ano. Da 
mesma forma, os resultados apresentados 
neste primeiro quadrimestre de 2021 fo-
ram maiores do que a média dos três qua-
drimestres de 2020 (Gráfico III.1)

Os trabalhadores qualificados, por sua vez, 
registraram crescimento de 4,2% entre o 

terceiro quadrimestre de 2020 e o primeiro 
de 2021 e 46,5% na comparação com o 1º 
quadrimestre de 2020. Em relação à mé-
dia dos três quadrimestres de 2020 houve 
crescimento de 9,2% do número de autori-
zações no primeiro quadrimestre de 2021.

A China foi o país com o maior número de 
autorizações para trabalhadores qualifica-
dos no 1º quadrimestre de 2021, seguida 
por Japão e Estados Unidos e França. Com 
exceção deste último, todos os demais 
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Em relação à média dos três 
quadrimestres de 2020 houve 
CRESCIMENTO de 9,2% 
do número de autorizações no 
primeiro quadrimestre de 2021.

países registraram crescimento nas autori-
zações em relação ao 3º quadrimestre de 
2020. Em todos os casos houve crescimento 
do número de autorizações acima da média 
de 2020 (Tabela III.1).

A Resolução Normativa Nº 30, que dispõe 
sobre a renovação das autorizações de resi-
dência no país, manteve trajetória de cres-
cimento entre o 3º quadrimestre de 2020 e 
o 1º quadrimestre de 2021. Em relação ao 
1º quadrimestre de 2020 houve crescimento 
de mais de 200% do número de autoriza-
ções por esta resolução. Tal comportamento 
sugere que, desde 2020, o crescimento das 

Tabela III.1 - Número de Autorizações concedidas a trabalhadores qualificados, por ano 
e quadrimestres, segundo principais países – 2019 a 2021

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

A CHINA foi o país 
com o maior número 
de autorizações 
para trabalhadores 
qualificados no 1º 
quadrimestre de 2021

Principais Países
2019 2020 2021

1º Q 2º Q 3º Q Média 1º Q 2º Q 3º Q Média 1º Q
Total 1104 1192 984 1093 637 1032 895 855 933
CHINA 211 233 142 195 94 162 174 143 242
JAPÃO 110 70 82 87 66 89 86 80 102

ESTADOS UNIDOS 121 161 57 113 69 169 75 104 84
FRANÇA 91 103 74 89 54 87 73 71 55

Demais países 571 625 629 608 354 525 487 455 450
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Gráfico III.2 - Número de autorizações de residência para trabalhadores qualificados, 
por ano e quadrimestres, segundo resoluções normativas – 2019 a 2021

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

A Resolução Normativa 
Nº 30, que dispõe sobre 

a renovação das 
autorizações de residência 
no país, manteve trajetória 
de CRESCIMENTO entre o 
3º quadrimestre de 2020 e o 

1º quadrimestre de 2021.

autorizações ocorreu mais pela renovação 
das mesmas do que pela entrada de novos 
trabalhadores qualificados no país (Gráfico 
III.2)

O 1º quadrimestre de 2021 sinaliza uma 
possível mudança de tendência, marcada 
pelo crescimento de 9,6% do número de 
autorizações pela RN 2 (autorização de re-
sidência para fins de trabalho) em relação 
ao 3º quadrimestre de 2020. Embora em 
menor volume houve também crescimento 
das autorizações requeridas através da RN 
24 (autorização de residência para fins de 
trabalho, para realização de atividades de 
pesquisa, ensino ou extensão acadêmica).
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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 requisi-
tar o pedido de residência no país a partir 
do investimento de recursos em atividades 
produtivas.

Entre o 3º quadrimestre de 2020 e o 1º 
quadrimestre de 2021 houve redução de 
21,1% do número de autorizações de re-
sidência para investidores estrangeiros, 

quebrando o movimento de crescimento 
observado entre os segundo e terceiros 
quadrimestres de 2020. Na comparação 
com o 1º quadrimestre deste último ano a 
redução foi de 25,0% (Tabela IV.1).

A França se manteve como o país com o 
maior número de autorizações, mas com 
uma redução de 27,0% em relação ao 3º 
quadrimestre de 2020. China e Portugal 
também registraram redução, ao passo 
que Itália e Espanha tiveram aumento do 
número de autorizações entre os dois últi-
mos quadrimestres.

Tabela IV.1 - Número de Autorizações para Residência concedidas a Investidores 
Estrangeiros, por ano e quadrimestres, segundo principais países – 2019 a 2021

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
1º Q 2º Q 3º Q média 

Q
1º Q 2º Q 3º Q média 

Q
1º Q

Total 132 140 82 118 60 48 57 55 45
FRANÇA 13 18 10 14 16 8 11 12 8
ITÁLIA 42 41 14 32 8 6 4 6 7
CHINA 28 19 11 19 9 4 7 7 6
EUA 4 5 4 4 3 2 5 3 5

ESPANHA 6 6 3 5 3 2 0 2 4
PORTUGAL 8 13 16 12 3 3 5 4 4

Demais 
Países 31 38 24 31 18 23 25 22 11
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Houve redução de 36,2% do montante in-
vestido entre o 3º quadrimestre de 2020 e 
o 1º quadrimestre de 2021, seguindo a re-
dução do número de autorizações para in-
vestimentos. Em relação a igual período de 
2020 a queda foi de 34,5% (Gráfico IV.1).

Gráfico IV.1 - Valor do investimento realizados por pessoa física (em reais) pelas 
resoluções normativas 84,118 e 13 Brasil - quadrimestres de 2019 a 2021

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.
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