
Quantos estrangeiros(*) entraram e saíram do Brasil desde 2010?
19,2 milhões de movimentos de entradas e saídas

Quantos estrangeiros entraram e saíram do Brasil em 2016? 
  2,2 milhões de pessoas movimentos de entradas e saídas

Quais são as regiões por onde mais entram e saem estrangeiros do Brasil? 
As Regiões Sudeste e Sul são as de maiores movimentos.

Qual a principal forma de entrada e saída do país? 
Os aeroportos são a principal porta de entrada no país.

As principais características das migrações no Brasil nos últimos anos: 

De 2010 a 2016, os fluxos migratórios para o Brasil vêm crescendo e cada vez mais diversifi-
cados, incluindo migrantes do sul global;

Os novos fluxos migratórios para o Brasil foram na sua maioria formado por homens;

O setor que mais empregou imigrantes no Brasil foi o grupo ocupacional da produção de 
bens e serviços industriais, especialmente as ocupações relacionadas com o final da cadeia 
produtiva do agronegócio;

Os imigrantes estão concentrados nos estados de São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio 
Grande do Sul 

(*) O número de entradas e saídas considerou os movimentos associados à migração ou curta duração, excluindo turistas, tripulantes e pessoas em trânsito.

RESUMO EXECUTIVO
Migrações e mercado de 
trabalho no Brasil

RELATÓRIO ANUAL 2017

01



02

Quantos estrangeiros estão registrados no Brasil? 
 Entre 2010 e 2016 foram registrados no Brasil 669.722 mil estrangeiros no país (33,3% mulheres e 66,7% homens) 

O mapa abaixo apresenta as principais origens dos estrangeiros classificados na tipologia migrante, no período analisado:

Número de autorizações concedidas a estrangeiros pelo CNIg – 2011 
a 2016? 

52.429 no total, sendo 1.156 no ano de 2016.

Todas as autorizações em 2016  do CNIg tiveram amparo legal 
na RN 27, que disciplina sobre casos especiais e omissos.

Quantas foram as autorizações de trabalho concedidas pela CGIg 
para imigrantes no Brasil – 2011 a 2016?

311.291 no total, sendo 30.327, em 2016 (sendo 95,5% do tipo 
temporária e 4,5% permanentes).

Quais as nacionalidades que mais solicitaram autorizações para 
trabalhar no Brasil para a CGIg em 2016? 

Estados Unidos, Filipinas, Reino Unido, Índia e Itália.

Qual o setor ocupacional que mais solicita autorizações de traba-
lho?

Profissionais das Ciências e das Artes.

 

Quais foram as nacionalidades que mais solicita-

ram autorizações para investir no Brasil em 2016 e 

qual os valores desses investimentos?

Autorizações concedidas a imigrantes para trabalho e residência no Brasil

Itália R$ 24.413.127,20

Portugal R$ 15.217.445,22

China R$ 14.578.397,16

França R$ 13.579.449,44
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O estoque de imigrantes no mercado de 
trabalho formal

Qual o estoque de imigrantes no mercado de 
trabalho formal no Brasil em 2016?

 Em 31 de dezembro de 2016, tinham 112.681 
imigrantes empregados no Brasil 

Quais são as Unidades da Federação que mais 
empregam os imigrantes no Brasil? 

São Paulo, Santa Catarina, Paraná e Rio Grande 
do Sul

Qual o principal setor ocupacional que emprega os 
imigrantes no Brasil? 

Até 2012 era o setor de profissionais das ciências 
e das artes. Depois o setor que mais emprega 
imigrantes foi o dos trabalhadores da produção 
de bens e serviços industriais

Quais são as principais nacionalidades no mercado 
de trabalho formal no Brasil em 2016? 

Qual a faixa de renda dos imigrantes no mercado de 
trabalho formal no Brasil?

Aproximadamente metade dos imigrantes no 
mercado de trabalho formal brasileiro ganhavam 
em 2016 entre um a dois salários mínimos

80.804 Homens e 

31.877  Mulheres

Haitianos (25.782);

Portugueses (8.844); 

Paraguaios (7.737); 

Argentinos  (7.120) e 

Bolívia (5.975)

Como foi a movimentação 
dos trabalhadores 
imigrantes no ano de 2016?

Os dados do CAGED atestam que a movimen-
tação dos trabalhadores imigrantes apresen-
tou um balanço anual negativo em pratica-
mente todos os meses do ano, fruto das 
40.066 admissões e das 50.959 demissões, o 
que gerou um saldo negativo de 10.893.

Admitidos Demitidos Saldo

Total 40.066 50.959 -10.893
Janeiro 4.382 3.864 518

Fevereiro 3.938 4.254 -316
Março 3.888 4.824 -936
Abril 3.259 4.443 -1.184
Maio 3.037 4.000 -963

Junho 2.974 5.050 -2.076
Julho 3.013 5.672 -2.659

Agosto 3.432 5.101 -1.669

Setembro 3.238 4.365 -1.127

Outubro 3.347 3.238 109
Novembro 2.993 2.881 112
Dezembro 2.565 3.267 -702

Admissão x demissão de estrangeiros no Brasil, por mês, 2016.

Mês
2016

Fonte: Ministério do Trabalho, CTPS-CAGED, 2016.
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Movimentação mulheres imigrantes 
Mercado formal trabalho Brasil 2016

A Rep. do Haiti é a principal nacionalidade em 
termos de movimentação no mercado de 
trabalho de mulheres imigrantes, apesar de 
registrar saldo negativo.

Apenas Paraguai, Peru e China apresentaram 
saldo positivo da movimentação de trabalha-
doras imigrantes. 

Admitidas Demitidas Saldo

Total 9.737 11.184 -1.447

República do 
Haiti

4.107 5.400 -1.293

Argentina 887 948 -61

Paraguai 626 549 77

Uruguai 499 508 -9

Bolívia 447 476 -29

Portugal 246 339 -93

Peru 323 319 4

Colômbia 330 341 -11

Chile 142 163 -21

China 167 150 17

Outros 1.963 1.991 -28

País
2016

Fonte: Ministério do Trabalho, CTPS-CAGED, 2016.

 Entre 2010 e 2016 foram emitidas  201.132 
 carteiras de trabalho, sendo:

 30% para mulheres e 

 70% para homens imigrantes

Em 2016 quais as principais nacionalidades com mais 
movimentação no mercado de trabalho brasileiro?

Os nacionais da República do Haiti foi o país com maior 
movimentação no mercado formal de trabalho, com 47% 
das contratações. Em seguida temos Argentina, Senegal, 
Paraguai, Bolívia, Portugal, Uruguai, Peru, Colômbia e 
Venezuela. 

 

Em 2016 saldo negativo contratações imigrantes:

9.327 admitidas 
– 11.184 demitidas

=  - 1.447 mulheres

30.329 admitidos 
– 39775 demitidos

= - 9.446 homens

Em 2016 se registra uma queda 
nas emissões carteiras de trabalho:

  
  - 2,79% mulheres         - 31% homens   
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Quais as principais ocupações das e dos haitianos admitidos no mercado 

de trabalho formal no Brasil em 2016?

Mulheres: 

Faxineira (22%)

Alimentadora de linha de Produção (11%)

Magarefe (8%)

Cozinheira Geral (6%)

Homens:

Servente de Obras (19%)

Alimentador de Linha de Produção (14%)

Faxineiro (5%) 

Pedreiro (5%)

Quais as principais atividades econômicas desempenhadas pelas e pelos haitianos admiti-

dos no mercado de trabalho formal no Brasil em 2016?

Mulheres:  

Restaurantes e similares (13%)

Abate de aves (11%)

Limpeza em prédios e em domicílios (6%)

Frigorífico – abate de suínos (5%)

Homens:

Construção de edifícios (12%)

Abate de aves (4%)

Frigorífico – abate de suínos (4%) 

Restaurantes e similares (4%)
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Qual a tendência no primeiro semestre de 2017? 

A República do Haiti segue como a 
principal nacionalidade no merca-
do formal de trabalho, com 50% 
das contratações. Em seguida 
temos Argentina, Paraguai, Sene-
gal, Uruguai, Venezuela, Portugal, 
Bolívia, Peru e Colômbia.  

No primeiro semestre de 2017, a 
movimentação de trabalhadores 
imigrantes no mercado formal de 
trabalho brasileiro mostrou resul
tados diferentes dos analisados 
no ano anterior. Com saldo positi
vo, de janeiro até junho, com 
22.234 admissões contra 17.540 
desligamentos. 

Admitidos Demitidos Saldo

Total 22.234 17.530 4.704
Janeiro 4.083 2.981 1.102

Fevereiro 3.841 2.679 1.162
Março 3.674 3.252 422
Abril 3.434 2.648 786
Maio 3.733 3.025 708

Junho 3.469 2.945 524

Fonte: Ministério do Trabalho, CTPS-CAGED, 1ºsemestre/2017.

Admissão x demissão de estrangeiros no Brasil, por mês, 2017.

Mês
2017

No primeiro semestre de 2017, quais as principais nacionalidades com mais movimentação no mercado de trabalho brasileiro?

Conselho Nacional
de Imigração|CNig

Coordenação Geral
de Imigração|CGIg

Realização:
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