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Este relatório tem por objetivo apresentar e analisar os dados referentes às 

autorizações de trabalho concedidas para imigrantes pela Coordenação Geral de 

Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego (CGIg/MTE) e pelo Conselho 

Nacional de Imigração (CNIg), no período de 2011 a 2013.  

Atualmente, a gestão da entrada de imigrantes no Brasil é de responsabilidade de 

três pastas governamentais: o Ministério das Relações Exteriores (MRE) – responsável 

pela emissão dos diversos vistos, temporários ou permanentes, em caso de viagem, na 

condição de turista, artista, desportista ou estudante, entre outros. Além disso, é o órgão 

responsável pela emissão de vistos, nas Unidades Consulares no exterior,  para aqueles 

que pretendem se estabelecer definitivamente no Brasil. O Ministério da Justiça (MJ), 

por sua vez, é responsável pelos procedimentos de documentação e regularização da 

situação migratória dos estrangeiros no Brasil. E o Ministério do Trabalho e Emprego 

(MTE) emite autorizações para estrangeiros que desejam exercer alguma atividade 

laboral no país.  

Além dos ministérios, outro importante ator no que se refere à gestão migratória 

no Brasil é o Conselho Nacional de Imigração – CNIg. A fim de auxiliar na formulação 

de políticas migratórias
5
 no país, o conselho foi criado em 19 de agosto de 1980 pela 

Lei n˚ 6.815. Trata-se de um órgão colegiado, quatripartite, vinculado ao Ministério do 

                                                           
1 Mestranda em Ciências Sociais pelo CEPPAC e pesquisadora do OBMigra 
2 Mestre em Demografia e pesquisadora do OBMigra 
3 Doutoranda em Sociologia e coordenadora executiva do OBMigra. 
4 Estatística e pesquisadora do OBMigra. 
5 Tendo em vista que a legislação brasileira atual, no que se refere à temática migratória, é o Estatuto do Estrangeiro, 

um instrumento que, por seu caráter restritivo, se encontra defasado para atender às necessidades atuais no que diz 

respeito à entrada de imigrantes no Brasil. 
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Trabalho e Emprego
6
 e que conta com o apoio administrativo da Coordenação Geral de 

Imigração. O Conselho Nacional de Imigração é composto por representantes do 

Governo Federal, dos Trabalhadores, dos Empregadores e da Sociedade Civil, 

totalizando 20 pessoas. 

Entre os representantes do Governo estão: 

 MTE – Ministério do Trabalho e Emprego – Presidência 

 MJ – Ministério da Justiça 

 MRE – Ministério das Relações Exteriores 

 MAPA – Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento 

 MCT – Ministério da Ciência e Tecnologia 

 MDIC – Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior 

 MS – Ministério da Saúde 

 MEC – Ministério da Educação 

 MTUR – Ministério do Turismo 

 

Os representantes dos trabalhadores são: 

 CGTB – Central Geral dos Trabalhadores do Brasil 

 CTB – Central dos Trabalhadores e Trabalhadoras do Brasil 

 CUT – Central Única dos Trabalhadores 

 FS – Força Sindical 

 UGT – União Geral dos Trabalhadores 

 

Representantes dos empregadores: 

 CNA – Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil 

 CNC – Confederação Nacional do Comércio 

 CNF – Confederação Nacional das Instituições Financeiras 

 CNI - Confederação Nacional da Indústria 

 CNT – Confederação Nacional dos Transportes 

 

Representante da Comunidade Científica e Tecnológica: 

 SBPC – Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência 

 

                                                           
6 Para mais informações sobre o regimento interno do CNIg, acesse: 

http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812B21345B012B2B58AB844C45/regimentointerno.pdf  

http://portal.mte.gov.br/data/files/FF8080812B21345B012B2B58AB844C45/regimentointerno.pdf
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Em suma, o CNIg é responsável por formular a política migratória brasileira, a 

partir da normatização das questões migratórias e da edição de Resoluções Normativas, 

as quais são endereçadas aos três ministérios já citados: do Trabalho e Emprego, da 

Justiça e das Relações Exteriores
7
.  

Dentro do âmbito do Ministério do Trabalho e Emprego está a Coordenação 

Geral de Imigração, a qual tem como principal tarefa conceder autorizações de 

trabalho
8
 para imigrantes que venham desempenhar alguma atividade laboral no Brasil 

e executar as deliberações das Resoluções Normativas do Conselho Nacional de 

Imigração que dizem respeito ao tema de trabalho.  

O processo administrativo para que um estrangeiro venha trabalhar no Brasil 

envolve as seguintes etapas: primeiramente, antes da entrada do imigrantes no país, o 

MTE concede as autorizações, permanentes ou temporárias, por meio da CGIg. Após o 

deferimento da autorização, o MRE é o responsável pela emissão do visto, documento 

necessário para entrar no Brasil.  

No caso de acontecer alguma situação não contemplada nas resoluções 

normativas existentes, o caso é encaminhado para o Conselho Nacional de Imigracão, 

que fará a análise. Todo esse processo revela uma interdependência entre as pastas 

governamentais no processo administrativo de autorização de estrangeiros no Brasil. 

Dito isso, no presente relatório será feita uma análise das autorizações de 

trabalho concedidas para imigrantes pelo Ministério do Trabalho e Emprego pela 

Coordenação Geral de Imigração e pelo Conselho Nacional de Imigração (CNIg).  

Em seguida, serão analisados os principais tipos de vistos e autorizações 

concedidas pela CGIg e pelo CNIg e será apresentado o perfil dos imigrantes que 

receberam autorização permanente, isto é, por perído superior ou igual a 1 ano. Por fim, 

nossas considerações finais.  

 

Principais tipos de vistos e autorizações 

Nesta seção apresentaremos o panorama geral sobre as autorizações de trabalho concedidas para 

imigrantes pelo Ministério do Trabalho e Emprego – MTE, por meio da Coordenação Geral de Imigração 

– CGIg e pelo Conselho Nacional de Imigração – CNIg, no período de 2011-2013.  

                                                           
7
 Mais informações sobre a CGIg, o CNIg e vistos veja em http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/conceitos-

basicos.htm. 
8
 As autorizações de trabalho são atos administrativos, de competência do Ministério do Trabalho e Emprego, 

exigidos pelas autoridades consulares brasileiras, para efeito de concessão de vistos permanentes e/ou temporário a 

estrangeiros que desejam permanecer no Brasil por motivos de trabalho. 

 

http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/conceitos-basicos.htm
http://portal.mte.gov.br/trab_estrang/conceitos-basicos.htm
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A Tabela 5.1 apresenta informações sobre o número total de autorizações de trabalho – 

temporárias
9
 e permanentes

10 – concedidas para homens e mulheres imigrantes no Brasil.  

 

Tabela 5.1 Autorizações concedidas, por sexo, segundo o tipo de autorização. 

 

 

 

Gráfico 5.1 Total de autorizações concedidas no período de 2011-2013 

 

Fonte: MTE: CGIg/CNIg 

 

Conforme ilustrado acima, percebemos um aumento de 3% no número de 

autorizações concedidas no ano de 2012, em comparação com o ano anterior, e uma 

queda de 11% no período de 2012-2013.  

                                                           
9 Para fins desse relatório entendemos por autorizações temporárias aquelas que permitem a estadia dos imigrantes no 

Brasil por até 1 ano. 
10 Consideramos como autorizações permanentes aquelas que permitem a estadia dos imigrantes no Brasil por um 

período igual ou superior a 1 ano.  

Categoria da 

 aurorização 

2011 2012 2013 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Total 67.728 60.675 7.053 70.080 62.806 7.274 62.646 55.595 7.051 

Temporárias 63.995 57.450 6.545 61.870 55.860 6.010 56.886 50.793 6.093 

Permanentes 3.733 3.225 508 8.210 6.946 1.264 5.760 4.802 958 

Fonte: MTE: CGIg/CNIg 
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Também de acordo com as informações da Tabela 5.1 é possível fazer uma 

comparação entre o número de autorizações temporárias e permanentes (superior ou 

igual a 1 ano) que foram concedidas no período de 2011-2013.  

Chama atenção o ano de 2012, onde encontramos o maior número de 

autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano) do período: 8.210 diante de 61.870 

autorizações temporárias. Em 2011 foram 63.995 autorizações temporárias e 3.733 

permanentes (superior ou igual a 1 ano) e, por fim, em 2013, foram 56.886 autorizações 

temporárias e 5.760 permanentes (superior ou igual a 1 ano). 

 

Gráfico 5.2 Variação do total das autorizações concedidas, segundo o tipo,  

2011-2013 

 

Fonte: MTE: CGIg/CNIg 

 

Quando utilizamos o início do período analisado (2011) como comparativo para 

os outros anos, temos o seguinte quadro: por um lado, queda de 3% no período de 2011-

2012 e de 11% no de 2011-2013 para as autorizações temporárias; e, por outro lado, 

teremos o quadro inverso: aumento de 120% no período 2011-2012 e de 54% no de 

2011-2013 para as autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano). 

Nesse sentido, podemos inferir, a partir dos dados do MTE, que há uma 

tendência decrescente na quantidade de autorizações temporárias e uma tendência 

57450 61870 
56886 

3733 
8210 5760 

2011 2012 2013

Temporárias Permanentes
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crescente na quantidade de autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano) 

concedidas no período de 2011-2013. 

 

Tipos de autorizações concedidas segundo o sexo  

Quando analisamos os dados das autorizações concedidas para imigrantes no 

Brasil a partir do sexo, percebemos que há uma maior presença de homens nas bases do 

MTE-CGIg/ CNIg em comparação às mulheres, tanto para os que receberam de 

autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano) quanto para as temporárias.   

 

Gráfico 5.3 Total de autorizações concedidas, segundo o sexo, 2011-2013 

 

Fonte: MTE: CGIg/CNIg 

 

Em média são concedidas 59.692 autorizações para homens e 7.126 para 

mulheres imigrantes no Brasil. Tanto no caso dos homens, quanto das mulheres 

imigrantes que recebem as autorizações de trabalho no Brasil, há um predomínio das 

autorizações temporárias. 

Avançando na análise, percebe-se um aumento significativo, no período de 2011 

a 2013, no número de autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano) concedidas 

para mulheres: foram 508 em 2011, 1.264 em 2012 e 958 em 2013. Se pensarmos em 

termos relativos, perceberemos um aumento de 149% do ano de 2011 para 2012; e de 

88% do ano de 2011 para 2013.  

60.675 62.806 

55.595 

7.053 7.274 7.051 

2011 2012 2013

Homens Mulheres
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Em suma, ao analisarmos as autorizações temporárias e permanentes (superior 

ou igual a 1 ano) segundo o sexo, fica evidente a tendência já mencionada de 

diminuição das autorizações temporárias e incremento das autorizações permanentes 

(superior ou igual a 1 ano). 

 

 Tipos de autorizações concedidas segundo as Resoluções Normativas (RNs) 

 

Passamos agora para a análise das principais autorizações temporárias, até um 

ano, concedidas pelo MTE via CGIg e pelo CNIg, segundo as Resoluções Normativas 

(RNs), no período de 2011 a 2013. 

 

Tabela 5.2 Principais autorizações temporárias 

Temporárias 

RN 61 – Profissional estrangeiro sem contrato de trabalho no Brasil. Assistência 

técnica ou transferência de tecnologia. 

RN 69 – Artista estrangeiro para realização de evento no Brasil. 

RN 71 – Profissional estrangeiro para trabalho a bordo de embarcação de turismo 

estrangeira autorizada a operar no Brasil. 

RN 72 – Profissional estrangeiro para trabalho a bordo de embarcação ou plataforma 

estrangeira autorizada a operar no Brasil. 

RN 99 – Estrangeiro com contrato de trabalho no Brasil. 

      Fonte: MTE: CGIg/CNIg 

 

O gráfico abaixo sintetiza as informações sobre essas resoluções normativas ao 

longo do período de 2011 a 2013. 
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Gráfico 5.4 Número de autorizações temporárias, segundo as RNs,  

Brasil 2011, 2012, 2013 

 

Fonte: MTE: CGIg/CNIg 

 

Em números absolutos, percebemos que, no período de 2011 a 2013, as 

resoluções normativas de número RN 72 – referente ao trabalho a bordo de embarcação 

ou plataforma estrangeira – e a RN 61 – referente ao profissional estrangeiro sem 

contrato de trabalho no Brasil, cuja atuação é para serviços de assistência técnica ou 

transferência de tecnologia – foram as que mais concederam autorizações temporárias 

de trabalho para imigrantes no Brasil. Isto é, nos anos de 2011 e 2013, a RN 72 

concedeu 17.521 autorizações (27% do total) e 14.996 autorizações (26% do total), 

respectivamente. Já em 2012, foi a RN 61 que ocupou a primeira posição com 18.694 

(ou 30%) autorizações temporárias. Essa mesma RN, nos anos de 2011 e 2013, foi a 

segunda que mais emitiu vistos temporários para imigrantes no Brasil, com 15.267 em 

2011 e 13.637 em 2013, o que correspondeu a 24% do total das autorizações concedidas 

nesses anos. 

No que se refere à RN 71 - que autoriza o trabalho a bordo de embarcação de 

turismo estrangeira autorizada a operar no Brasil – foram concedidas 14.098 (22%) em 

2011; 10.006 (16%) em 2012 e 9.824 (17%) em 2013, ocupando o terceiro e o quarto 

lugar respectivamente. 
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Outra resolução normativa que ganha destaque pelo número de vistos 

temporários que concede é a RN 69 – que autoriza artistas estrangeiros para a realização 

de eventos no país. O maior índice alcançado por essa resolução foi em 2011, com 

11.036 autorizações (17%). Entretanto, em termos relativos, essa RN, em 2013, 

concedeu 19% das autorizações, o equivalente a 10.906 autorizações. 

Por fim, dois aspectos sobre as resoluções normativas que concedem 

autorizações temporárias de trabalho merecem destaque. A RN 80 e a RN 99 – que 

versam sobre visto de trabalho e profissional estrangeiro com contrato de trabalho no 

Brasil (de até 2 anos). A primeira porque ao longo do período de 2012-2013 sofreu uma 

queda brusca no número de autorizações concedidas: foi de 4.600 para 78, ou seja, uma 

diminuição de 98%. A segunda merece destaque porque se inicia em 2013 e já se torna 

responsável pela concessão de 5.852 autorizações de trabalho (ou 10% do total). Tais 

dados encontram-se ilustrados na tabela abaixo.  

 

Tabela 5.3 Peso (%) do número de autorizações temporárias, segundo as RNs.  

Brasil 2011, 2012, 2013 

Resolução 

Normativa 

2011 2012 2013 

Total % Total % Total % 

RN 61  15.267 24% 18.694 30% 13.637 24% 

RN 69 11.036 17% 10.573 17% 10.906 19% 

RN 71 14.098 22% 10.006 16% 9.824 17% 

RN 72  17.521 27% 15.374 25% 14.996 26% 

RN 80  4.600 7% 5.794 9% 78 0,10% 

RN 99   -   -   5.852 10% 

Fonte: MTE: CGIg/CNIg 

 

No que se refere às autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano), para 

perído superior ou igual a um ano, destacamos como as principais resoluções 

normativas que emitem essa modalidade de visto de trabalho:  
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Tabela 5.4 Principais autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano) 

Permanentes (superior ou igual a 1 ano)
11

 

RN 27 – Situações especiais e casos omissos analisados pelo CNIg. 

RN 62 – Administradores, diretores, gestores e executivos com poderes de gestão e concomitância. 

RN 77 – Estrangeiro em união estável com brasileiro. 

RN 84 – Estrangeiro investidor pessoa física em atividade produtiva no Brasil. 

Fonte: MTE: CGIg/CNIg 

 

O gráfico abaixo sintetiza as informações sobre essas resoluções normativas ao 

longo do período de 2011 a 2013.   

 

Gráfico 5.5 Número de autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano), 

segundo as RNs. Brasil 2011, 2012, 2013 

 

Fonte: MTE: CGIg/CNIg 

  

Em números absolutos, percebemos que, no ano de 2011, a RN 62 – a qual se 

refere a administradores, diretores, gestores e executivos com poderes de gestão e 

concomitância – ocupou o primeiro lugar com 1.415 autorizações, o que representa 38% 

do total. Em segundo lugar, consta a RN 84 – destinada aos investidores estrangeiros 

pessoa física – com 1.012 autorizações, ou 27% do total, seguida da RN 27 – a que 

responde aos casos omissos e às situações especiais que chegam ao Conselho Nacional 

de Imigração – com 762 autorizações, o equivalente a 20% do total. Por fim, em quarto 

                                                           
11 Mais uma vez lembramos que a RN 97, cuja finalidade é a de conceder vistos humanitários para haitianos, não 

consta neste relatório tendo em vista que é de competência do MRE. 
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lugar, está a RN 77 – destinada aos estrangeiros que possuem união estável com 

brasileiros – que apresentou 366 autorizações, ou seja, 10% do total das autorizações de 

trabalho concedidas naquele ano.  

 

 

 

 

Tabela 5.5 Peso (%) do número de autorizações permanentes (superior ou igual a 1 

ano), segundo as RNs. Brasil 2011, 2012, 2013 

Resolução 

Normativa 

2011 2012 2013 

Total % Total % Total % 

RN 27 762 20% 4.969 60% 2.322 40% 

RN 62 1.415 38% 1.469 18% 1.466 25% 

RN 77 366 10% 390 5% 553 10% 

RN 84 1.012 27% 1.172 14% 1.175 20% 

Fonte: MTE: CGIg/CNIg 

 

Quando analisamos os dados referentes aos anos de 2012 e 2013 percebemos 

uma nova situação. Há um grande aumento na quantidade de autorizações permanentes 

(superior ou igual a 1 ano) concedidas via a RN 27 – 4.969 vistos em 2012 e 2.322 em 

2013, o que correspondeu a 60% e 40% do total de autorizações permanentes (superior 

ou igual a 1 ano) concedidas em cada um dos anos respectivamente. Como já 

ressaltamos anteriormente, essa resolução é responsável por todas as autorizações que se 

enquadram nos casos omissos ou situações especiais às quais o governo brasileiro deve 

responder. 

Isso fez com que a RN 62 passasse a ocupar a segunda posição com 1.469 

autorizações em 2012 (18%) e 1.466 (25%) em 2013. Já a RN 84, com 1.172 

autorizações em 2012 (14%) e 1.175 em 2013 (20%), ocupou o terceiro lugar. E, por 

fim, a RN 77, que permaneceu na quarta posição durante todo o período analisado, com 

390 autorizações em 2012 (5%) e 553, o equivalente a 10% das autorizações 

permanentes (superior ou igual a 1 ano) concedidas em 2013.  

Essa nova situação fica ainda evidente se analisarmos a variação das 

autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano) concedidas por cada resolução 

normativa, conforme é apresentado na tabela abaixo: 
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Tabela 5.6 Variação do número de autorizações permanentes (superior ou igual a 1 

ano), segundo as RNs. Brasil 2011, 2012, 2013 

Resolução 

Normativa 
2011 Variação 2012 Variação 2013 2011-2013 

RN 27 762 517% 4.969 -50% 2.322 205% 

RN 62 1.415 4% 1.469 -0,20% 1.466 3,60% 

RN 77 366 6% 390 42% 553 51% 

RN 84 1.012 16% 1.172 0,20% 1.175 16% 

Fonte: MTE: CGIg/CNIg 

 

Nesse sentido, podemos reforçar novamente a tendência já apontada a partir dos 

dados do MTE de estabilidade no número de autorizações permanentes (superior ou 

igual a 1 ano) concedidas no período de 2011 a 2013, especificamente a partir da 

redução das autorizações concedidas para os imigrantes que vieram ao Brasil para 

desempenhar atividades laborais que dizem respeito à gestão de empresas (RN 62) – 

média de 1.450 autorizações – e aos investimentos (RN 84) – média de 1.120 

autorizações. Por outro lado, a RN 27 que cuida dos casos omissos e situações especiais 

deliberadas pelo Conselho ganha um grande destaque. Como exemplo citamos o caso 

dos imigrantes haitianos que chegaram ao Brasil sem visto de trabalho ou os casos dos 

imigrantes que tiverem os seus pedidos de refúgio negados pelo CONARE, por não se 

enquadrarem na categoria de refugiados, o que gerou uma nova demanda para o Estado 

brasileiro. Em resposta a isso, o CNIg passou a conceder autorizações de trabalho por 

razões humanitárias para atender à demanda dos imigrantes.    

Em suma, as principais resoluções normativas que concedem autorizações 

permanentes (superior ou igual a 1 ano) para imigrantes se inserirem no mercado de 

trabalho brasileiro são as RNs 27, 62, 77 e 84.  

 

Perfil dos imigrantes com autorização permanentes (superior ou igual a 1 ano) no 

Brasil 

Neste tópico vamos analisar especificamente os estrangeiros que receberam 

autorizações para pranecer no Brasil por período superior ou igual a 1 ano, a partir das 

seguintes categorias: nacionalidade, escolaridade e grupo ocupacional. 

Para fins deste relatório, especificamente, optamos por considerar, na presente 

análise da base de dados da CGIg/CNIg, somente os imigrantes de longo prazo, tendo 

em vista as orientações operativas adotadas pelo manual de recomendações sobre 
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estatísticas de migrações internacionais publicado pelas Nações Unidas, que estabelece 

migrante de longo prazo (permanente) a pessoa que se muda por um período de pelo 

menos um ano (12 meses) a um país distinto daquele onde tem residência habitual 

(NAÇÕES UNIDAS, 1999). 

 

Nacionalidade 

A tabela abaixo apresenta os principais países de onde vieram os imigrantes que 

receberam autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano) para trabalhar no Brasil 

no período de 2011-2013.  

 

Tabela 5.7 Autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano) concedidas, 

segundo a nacionalidade e o sexo, no período de 2011 a 2013 (10 primeiras 

nacionalidades) 

País de Nacionalidade 
2011 2012 2013 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Total 3.733 3225 508 8210 6946 1264 5760 4802 958 

República do Haiti 705 582 123 4825 3988 837 2068 1629 439 

Portugal 325 285 40 505 442 63 541 461 80 

Itália 353 320 33 442 386 56 510 443 67 

Espanha 279 258 21 338 313 25 364 320 44 

Japão 299 288 11 316 312 4 332 325 7 

França 235 191 44 283 239 44 326 239 87 

China 278 217 61 203 164 39 243 195 48 

Estados Unidos da 

América 
204 179 25 240 207 33 223 188 35 

Coréia do sul 146 143 3 95 92 3 125 121 4 

Alemanha 95 76 19 99 88 11 85 80 5 

Fonte: MTE: CGIg/CNIg 

   A partir dessas informações é possível contabilizar um total de 17.703 

autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano) que foram concedidas pelo MTE 

via CGIg e pelo CNIg no período de 2011 a 2013. Desse total, percebemos um 

predomínio de autorizações concedidas para imigrantes haitianos (7.598 no total), 

portugueses (1.371), italianos (1.305), espanhóis (981) e japoneses (947).  
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Gráfico 5.6 Total de autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano)  

concedidas, segundo a nacionalidade. Brasil 2011, 2012, 2013 

 

Fonte: MTE: CGIg/CNIg 

 

Chama atenção, no período considerado, o aumento das autorizações 

permanentes (superior ou igual a 1 ano) concedidas para imigrantes haitianos: em 2011 

foram 705 autorizações, o que corresponde a 19% do total; já em 2012, houve um 

aumento significativo, que representou 59% do total de autorizações permanentes 

(superior ou igual a 1 ano) concedidas nesse ano, o equivalente a 4.826 autorizações. 

Por fim, em 2013, os imigrantes haitianos receberam 36% das autorizações permanentes 

(superior ou igual a 1 ano) concedidas pelo MTE via CGIg e CNIg, com 2.068 

autorizações. 

Esse destaque da presença da nacionalidade haitiana nos dados também se faz 

pertinente quando analisamos as autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano) 

concedidas para mulheres imigrantes. Nesse caso especifico, percebemos que em todos 

os anos analisados há um predomínio da nacionalidade haitiana: 24% das autorizações 

permanentes (superior ou igual a 1 ano) concedidas para mulheres em 2011, 66% em 

2012 e 46% em 2013. 

 Por fim, é importante ressaltar que os imigrantes provenientes de países do 

MERCOSUL não precisam passar pelo processo administrativo de solicitar autorização 

para trabalho via o MTE ou CNIg, devido a existência de acordos entre esses países. 

43% 8% 7% 5% 5% 

0 0 0 0 0
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Regiões de destino – Unidades da Federação 

 

O Mapa abaixo revela as Unidades da Federação que mais foram citadas como 

local de destino dos trabalhadores estrangeiros que receberam autorizações permanentes 

(superior ou igual a 1 ano)  via a CGIg e o CNIg. 

 

Mapa 5.1 Distribuição de autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano)  

concedidas, por Unidades Federativas, no período de 2011 a 2013 

 

Fonte: MTE: CGIg/CNIg 

 

Observando o mapa acima, percebemos a importância das regiões Sudeste e 

Norte no que se refere ao número de imigrantes com autorizações permanentes (superior 

ou igual a 1 ano).  

No ano de 2011, 51% dos imigrantes se dirigiam pra a região Sudeste, com 

destaque especial para os Estados de São Paulo e Rio de Janeiro. 

Entretanto, a partir do ano de 2012, houve um grande aumento de imigrantes no 

Norte do país, especialmente nos Estados do Acre e do Amazonas. Essa região passou a 
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abarcar 58% dos imigrantes que receberam autorizações permanentes (superior ou igual 

a 1 ano) em todo o Brasil. Por fim, em 2013, as regiões Sudeste e Norte praticamente 

empatam com 40% e 37%, respectivamente.    

A tabela abaixo apresenta os dados referentes às principais Unidades da 

Federação que receberam imigrantes, no período de 2011 a 2013.  

 

Tabela 5.8 Principais Unidades Federativas, segundo autorizações permanentes 

(superior ou igual a 1 ano). Brasil 2011, 2012, 2013 

Unidades 

Federativas 
2011 Variação 2012 Variação 2013 

Variação 2011-

2013 

São Paulo 1.374 17% 1.610 -3% 1.566 14% 

Acre 246 406% 1.245 -12% 1.098 346% 

Amazonas 503 598% 3.511 -75% 862 71% 

Rio de Janeiro 415 14% 475 14% 541 30% 

Fonte: MTE: CGIg/CNIg 

 

 

Escolaridade 

Outra variável importante para desenhar o perfil dos imigrantes permanentes 

(superior ou igual a 1 ano) no Brasil é a escolaridade. A tabela abaixo traz informações 

sobre esse aspecto: 

 

 

 

 

 

Tabela 5.9 Autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano), por sexo, 

segundo a escolaridade. Brasil 2011, 2012, 2013 

Nível de Escolaridade 
2011 2012 2013 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Total 3.733 3.225 508 8.210 6.946 1.264 5.760 4.802 958 

Fundamental 

Incompleto 
9 7 2 37 32 5 17 9 8 

Fundamental Completo 272 236 36 1.281 1.077 204 970 761 209 

Médio Incompleto - - - - - - - - - 

Médio Completo 587 496 91 2.438 2.054 384 1.307 1.073 234 
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Superior Incompleto 61 46 15 290 222 68 106 86 20 

Superior Completo 1.882 1.714 168 2.137 1.916 221 2.118 1.889 229 

Mestrado 170 159 11 253 230 23 250 225 25 

Doutorado 80 67 13 106 84 22 116 96 20 

Ignorado 672 500 172 1.668 1.331 337 876 663 213 

Fonte: MTE: CGIg/CNIg 

 

 

 

Para analisar o nível de escolaridade dos imigrantes permanentes (superior ou 

igual a 1 ano) no Brasil, consideramos 4 categorias de análise: nível fundamental 

(completo e incompleto); nível médio; nível superior (completo e incompleto); pós-

graduação (mestrado e doutorado). Vejamos o gráfico a seguir: 

 

 

Gráfico 5.7 Autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano) segundo a 

escolaridade. Brasil 2011, 2012, 2013 

 

Fonte: MTE: CGIg/CNIg 

 

No ano de 2011, foram registrados 1.943 imigrantes com nível superior 

completo ou incompleto, o que corresponde a mais da metade dos imigrantes que 

receberam autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano) nesse ano, isto é, 52%. 
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Já nos anos de 2012 e 2013 percebemos uma maior diversificação dos níveis de 

escolaridade, a partir do incremento de imigrantes com nível médio e nível fundamental 

completo ou incompleto. Nesse sentido, em 2012, os imigrantes com nível médio 

superaram, ainda que por pouco, os imigrantes com nível superior completo ou 

incompleto. Isso porque foram registrados 2.438 imigrantes com nível médio em 

comparação com 2.427 imigrantes com nível superior, o que significa que 30% dos 

imigrantes que receberam autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano), em 

2012, tinham nível médio completo. Já os que tinham ensino superior completo ou 

incompleto, ocuparam a segunda posição com 29%. O terceiro lugar foi ocupado pelos 

imigrantes de nível fundamental completo ou incompleto, com 16%.  

Por fim, em 2013, os imigrantes com nível superior completo ou incompleto 

voltaram ao primeiro lugar, com 39%, seguidos dos de nível médio, com 23% e dos de 

nível fundamental completo ou incompleto, com 17%. Em todo o período, a taxa dos 

imigrantes que possuíam mestrado ou doutorado variou entre 4% e 7%.   

No que se refere às mulheres imigrantes, é possível perceber um aumento das 

que possuíam nível fundamental e médio de escolaridade e uma queda nas de nível 

superior, vejamos: 
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Gráfico 5.8 Nível de escolaridade de mulheres imigrantes permanentes (superior 

ou igual a 1 ano). Brasil 2011, 2012, 2013 

 

Fonte: MTE: CGIg/CNIg 

 

 

Autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano), por sexo, segundo os 

principais grupos ocupacionais 

 

Por fim, analisamos os principais grupos ocupacionais que os imigrantes com 

autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano) ocupam no mercado de trabalho 

brasileiro
12

. A tabela abaixo sintetiza os dados a respeito: 

 

Tabela 5.10 Autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano) segundo grupo 

ocupacional, por sexo. Brasil 2011, 2012, 2013 

Ocupações 
2011 2012 2013 

Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres Total Homens Mulheres 

Total 3.733 3.225 508 8.210 6.946 1.264 5.760 4.802 958 

                                                           
12 Lembramos que as autorizações emitidas pelo MTE não refletem o número de imigrantes que se inseriram no 

mercado de trabalho, uma vez que o imigrante pode receber a autorização e não entrar no país. Para ver os dados 

sobre a inserção dos imigrantes no mercado de trabalho brasileiro vide os dados da RAIS, apresentados neste 

documento. 
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Diretores e gerentes 1.379 1.247 132 1.374 1.235 139 1.353 1.219 134 

Prof. Ciências e  

Artes 
1.131 1.023 108 1.348 1.221 127 1.408 1.248 160 

Tec. Nível médio 111 93 18 155 136 19 166 126 40 

Trab. De serv. 

Administrativo 
- - - 8 7 1 8 5 3 

Trab. Serviços e 

vendedores 
89 68 21 21 15 6 14 10 4 

Trab. agrop. flor. e da 

pesca 
10 10 0 5 5 0 3 3 0 

Trab. Prod. Bens e 

Serv. Industriais 
20 17 3 16 14 2 20 19 1 

Ocup. Elementares 1 1 0 - - - 2 2 0 

Ignorado 992 766 226 5.283 4.313 970 2.786 2.170 616 

Fonte:MTE:CGIg/CNIg                   

 

É possível perceber que os grupos ocupacionais que mais contam com a 

presença de imigrantes com autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano), sejam 

eles homens ou mulheres, são: o dos Diretores e Gerentes e o dos Profissionais das 

Ciências e das Artes. Do total de 17.703 autorizações esses receberam 23% e 22%, 

respectivamente. Em terceiro lugar, com 2%, temos o grupo ocupacional dos técnicos e 

profissionais de nível médio. 

 

Gráfico 5.9 Autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano), segundo os 

principais grupos ocupacionais. Brasil 2011, 2012, 2013 

 

 

 

                 Fonte: MTE: CGIg/CNIg 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este relatório se empenhou em apresentar e analisar os dados referentes às 

autorizações de trabalho concedidas para imigrantes pela Coordenação Geral de 

Imigração do Ministério do Trabalho e Emprego (CGIg/MTE) e pelo Conselho 

Nacional de Imigração (CNIg), no período de 2011 a 2013.  

Isto significa que os dados aqui apresentados dizem respeito aos imigrantes em 

situação regular no Brasil. 

Analisando as Resoluções Normativas que eram de competência do Ministério 

do Trabalho e Emprego no referido período, foi possível inferir uma tendência 

decrescente na quantidade de autorizações temporárias e uma tendência crescente na 

quantidade de autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano) concedidas. 

No âmbito das autorizações temporárias, no período considerado, as RNs 72 e 

61 – referentes ao trabalho a bordo de embarcação ou plataforma estrangeira e ao 

profissional estrangeiro sem contrato de trabalho no Brasil, cuja atuação é para serviços 

de assistência técnica ou transferência de tecnologia, respectivamente – foram as que 

mais concederam autorizações de trabalho para imigrantes no Brasil. Seguidas da RN 

71 – que autoriza o trabalho a bordo de embarcação de turismo estrangeira autorizada a 

operar no Brasil; e da RN 69 – que autoriza artistas estrangeiros para a realização de 

eventos no país.  

Já no que se refere às autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano), 

destacamos o cenário dos anos de 2012 e 2013, uma vez que apresentam uma nova 

situação se comparados com o ano de 2011. Houve um grande aumento na quantidade 

de autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano) concedidas via a RN 27 – a que 

responde aos casos omissos e às situações especiais que chegam ao Conselho Nacional 

de Imigração, especialmente devido ao incremento no fluxo de imigrantes de 

nacionalidade haitiana no país. Isso fez com que a RN 62 - que se refere a 

administradores, diretores, gestores e executivos com poderes de gestão e 

concomitância – passasse a ocupar a segunda posição, sendo esta a novidade em 

comparação a 2011.  
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Na tentativa de estabelecer o perfil do imigrante que recebeu autorização 

permanente (superior ou igual a 1 ano) no país, no período de 2011-2013, chegamos aos 

seguintes destaques:  

 o predomínio de imigrantes homens de nacionalidade haitiana (7.598), 

portuguesa (1.371) e italiana (1.305).  

 Maior concentração nas regiões Sudeste e Norte, especialmente nos 

estados de São Paulo e Rio de Janeiro, Acre e Amazonas. 

 No que se refere à escolaridade,  no ano de 2011, mais da metade dos 

imigrantes que receberam autorizações permanentes (superior ou igual a 

1 ano) tinham nível superior completo ou incompleto. Já nos anos de 

2012 e 2013 nota-se uma maior diversificação dos níveis de escolaridade, 

a partir do incremento de imigrantes com nível médio e nível 

fundamental completo ou incompleto. No caso das mulheres imigrantes, 

é possível perceber um aumento das que possuíam nível fundamental e 

médio de escolaridade e uma queda nas de nível superior. 

 Os grupos ocupacionais que mais contam com a presença de imigrantes 

com autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano), sejam eles 

homens ou mulheres, são: o dos Diretores e Gerentes e o dos 

Profissionais das Ciências e das Artes. Em terceiro lugar, temos o grupo 

ocupacional dos técnicos e profissionais de nível médio. 

Como vimos, as autorizações de entrada no Brasil são aprovadas pelo Conselho 

Nacional de Imigração, mas são implementadas pelos Ministérios, majoritariamente 

pelo MTE, MRE e MJ, o que resulta em uma separação em termos de organização das 

autorizações deferidas por cada um. Para representar com mais fidedignidade as 

autorizações concedidas aos estrangeiros, e conhecer melhor o perfil dos imigrantes no 

Brasil, seria preciso que o Conselho tivesse suas próprias estatísticas, de modo a ter o 

banco de dados completo das autorizações concedidas por todos os Ministérios. 

Com isto, seria possível mapear todas as possibilidades de entrada e estrangeiros 

no Brasil, seja:  

 Turismo; Trabalho/Investidores; Refugiados/Asilos/Vistos humanitários; 

Estudantes; Aposentados, ou; Cooperação do Governo, tais como: 

Programa Mais Médicos do Ministério da Saúde.  
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Quadro Resumo – dados do MTE- CGIg/CNIg 

 

O somatório das autorizações temporárias e permanentes (superior ou igual a 1 

ano), nos anos de 2011 a 2013: 

 

 

 

 

A variação das autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano),  

nos anos de 2011 a 2013: 

 

 

 

 

 

• 67.728 

2011 

• 70.080 

2012 

• 62.646 

2013 

3.733 em 2011 

8.210 em 2012 
5.760 em 2013 

Há uma maior presença de homens em comparação às mulheres, tanto para os 

solicitantes de autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano) quanto para os 

temporários. 
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As três principais Resoluções Normativas Temporárias (2013) 

 

  

 

   

 

            

  As três principais Resolução Normativas Permanentes  

(superior ou igual a 1 ano) (2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Há um aumento significativo, no período de 2011 a 2013, no número de 

autorizações permanentes (superior ou igual a 1 ano) concedidas para mulheres 

RN 72 – Profissional estrangeiro para trabalho a bordo de embarcação ou plataforma 

estrangeira autorizada a operar no Brasil. 

RN 61 – Profissional estrangeiro sem contrato de trabalho no Brasil. Assistência técnica ou 

transferência de tecnologia. 

RN 69 – Artista estrangeiro para realização de evento no Brasil. 

RN 62 – Administradores, diretores, gestores e executivos com poderes de gestão e 

concomitância 

RN 27 – Situações especiais e casos omissos analisados pelo CNIg. 

RN 77 – Estrangeiro em união estável com brasileiro. 
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Perfil do Imigrante com autorização de trabalho permanente 

(superior ou igual a 1 ano): 

 

 

 

Principais Nacionalidades 

 

 

Principais Estados 

 

 

7.598 ou 
43% 

1.371 
ou 8% 

1.305 ou 
7% 

981 ou 
5% 

947 ou 
5% 

Em 2011: 
1.374 

Em 2012: 
1.610 

Em 2013: 
1.566 

Em 2011: 415 

Em 2012: 475 

Em 2013: 541 

Em 2011: 246 

Em 2012: 
1.245 

Em 2013: 862 

Em 2011: 503 

Em 2012: 
3.511 

Em 2013: 862 
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             Escolaridade

 

 

 

Ocupação 

  

 

 

 

 

 

 

 

2012 e 2013 percebemos uma maior diversificação dos níveis de escolaridade, a 
partir do incremento de imigrantes com nível médio e nível fundamental 

completo ou incompleto 

No que se refere às mulheres imigrantes, é possível perceber um aumento das que 
possuíam nível fundamental e médio de escolaridade e uma queda nas de nível superior. 

Diretores e Gerentes e o dos Profissionais das ciências e intelectuais. Do total 
de 17.703 autorizações esses receberam 23% e 22%, respectivamente.  

Em terceiro lugar com 2%, temos o grupo ocupacional dos técnicos e 

profissionais de nível médio. 


