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Resumo 

A compreensão das migrações internacionais para o Brasil no século XXI demanda novos 

olhares para diferentes modalidades migratórias como a migração internacional qualificada 

(CASTELLS, 1996). Essa migração seria expressão de processos próprios à expansão 

internacional do capital e à mobilidade do trabalho (SASSEN, 1988). Com base nas 

especificidades temporais, espaciais e escalares (BAENIGNER, 2013) apresentadas pelos 

fluxos migratórios de profissionais qualificados para o Brasil desde uma perspectiva Sul-Sul 

(DOMENICONI, BAENINGER, 2018) pretende-se avançar no estudo desse grupo e de sua 

inserção laboral no mercado formal de forma a corroborar com a compreensão de expressões 

locais de lógicas globais (GUARNIZO et al, 2003). Além de uma análise teórica crítica foram 

utilizadas informações do Ministério do Trabalho, bem como dados do Banco Central 

brasileiro. Observou-se, de maneira, geral, um aumento na presença de imigrantes altamente 

qualificados de países do Sul no mercado de trabalho formal brasileiro, bem como uma maior 

dispersão desses profissionais em diferentes espaços da migração no plano nacional 

(BAENINGER, 2014). 
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Introdução 

A dinâmica da migração internacional no século XXI demanda uma análise 

que contemple os movimentos de mão de obra qualificada e sua inserção no 

mercado de trabalho, sem desconsiderar, porém, as disputas políticas em curso no 

âmbito global. Isto porque o atual cenário econômico internacional revela a intensa 

expansão internacional do capital e a mobilidade da força de trabalho (SASSEN, 

1988), uma realidade permeada por diferentes modalidades migratórias 

(BAENINGER, 2013), entre elas, a migração de profissionais com alto nível de 

escolaridade e capazes de se inserir em ocupações de potencial criativo e 

econômico (CASTELLS, 1996). Frente a essa nova sociedade voltada ao 

conhecimento e à informação (CASTELLS, 1996), busca-se compreender a 

presença de uma mão de obra internacional altamente qualificada no Brasil e sua 

inserção no mercado de trabalho nacional. Sobretudo, tendo em vista as relações 

sociais e políticas próprias dos movimentos migratórios enquanto fenômenos sociais 

determinados historicamente e resultantes de um processo de mudanças global 

(SINGER, 1976; BAENINGER, 2012). 

A migração internacional qualificada, porém, não envolve um fenômeno social 

recente, mas adquire novas roupagens em um contexto de internacionalização do 

capital (CHESNAIS, 1996), de mudanças nas tecnologias da informação, 

comunicação e transporte (PELLEGRINO, 2003) e de transformações na 

configuração geopolítica internacional em favor de avanços nas relações entre 

“países do Sul”1. Essa realidade apresenta, portanto, a necessidade de se promover 

ao mesmo tempo um esforço analítico que considere a complexidade do fenômeno 

analisado e o avanço teórico e metodológico a partir de uma perspectiva 

multidisciplinar (ARIZA e VELASCO, 2015, p. 24). Nesse sentido, uma reflexão 

sobre como o debate internacional entende essa parcela específica dos imigrantes 

torna-se essencial à compreensão do fluxo migratório e de suas particularidades no 

contexto brasileiro e dos movimentos Sul-Sul. Entre os diferentes atores envolvidos 

nesse processo cabe ressaltar, porém, a função estratégica das organizações 

internacionais como instituições responsáveis pela definição dos conceitos, dos 

parâmetros analíticos e das metodologias de análise das diferentes bases de dados 

                                                 
1 O presente trabalho leva em consideração, para fins operacionais, uma adaptação da terminologia de Sul e Norte 
Global utilizada pela ONU (2012), na qual fariam parte do “Sul” os países da América Latina e Caribe; África; Ásia; 
Oceania; já como “Norte” são considerados os países da América do Norte (exceto México), Europa, Japão, 
Austrália e Nova Zelândia. 
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estatísticos a respeito da migração, especialmente da migração internacional 

qualificada.  

Assim, procuramos analisar, a partir de uma discussão teórica e 

metodológica, os recentes fluxos migratórios de uma parcela específica de 

imigrantes altamente qualificados oriundos dos países do sul global para o Brasil, 

aqui considerados enquanto trabalhadores do conhecimento (FLORIDA, 2014; 

MELLO, 2007)2. Busca-se, portanto, compreender e identificar esse grupo sua 

distribuição, formação e inserção no mercado de trabalho formal brasileiro em uma 

perspectiva de circulação de cérebros (GUELLEC e CERVANTES, 2001; 

SOLIMANO, 2006). Nesse cenário, torna-se importante compreender também como 

se constituem os espaços dessa migração no âmbito nacional (BAENINGER, 2013). 

Para tanto, são utilizados os dados do mercado de trabalho formal brasileiro 

disponibilizados pela Relação Anual de Informações Sociais do Ministério do 

Trabalho e Emprego (RAIS/MTPS), ainda que tais registros administrativos levem 

em consideração apenas os vínculos ativos estabelecidos com as empresas e não o 

volume total de profissionais atuantes. A combinação de uma análise crítica da 

literatura e descritiva dos dados da RAIS pode, portanto, dar elementos para pensar 

o cenário da migração internacional qualificada de países do Sul para o Brasil nas 

primeiras décadas do século XXI. 

Os fluxos migratórios Sul-Sul de trabalhadores qualificados na migração 
internacional do século XXI 

Pensar a dinâmica dos fluxos migratórios internacionais no século XXI é, 

necessariamente, levar em consideração as tensões entre os diferentes níveis do 

debate, internacional, regional, nacional e local (BAENINGER, 2012). Entende-se a 

migração internacional de profissionais altamente qualificados (PEIXOTO, 1999) 

então como uma modalidade da migração internacional no contexto atual 

(BAENINGER, 2013), igualmente permeada pelos processos e transformações em 

curso no âmbito social, econômico, político e tecnológico. Nessa lógica, torna-se 

central analisar a migração internacional qualificada desde uma perspectiva Sul-Sul, 

suas potencialidades e ausências, tendo em vista ser essa uma realidade muitas 

vezes deixada de lado no debate teórico e conceitual estabelecido sobre o tema.  

                                                 
2 É importante ponderar que a discussão acerca da presença de imigrantes trabalhadores do conhecimento no mercado de 
trabalho formal brasileiro e paulista foi desenvolvida, também, em Domeniconi e Baeninger (2016) e Domeniconi 
(2017). 
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Como argumentam Guellec e Cervantes (2001) no relatório sobre migração 

internacional qualificada da OCDE de 2001, grande parte dos fluxos migratórios 

internacionais na atualidade envolvem movimentos desde países do Sul, em 

processo de desenvolvimento econômico, para países do Norte ou economicamente 

desenvolvidos. Ademais, seria possível observar um aumento da migração 

qualificada entre países do Norte, sobretudo, de caráter temporário (GUELLERC, 

CERVANTES, 2001). 

Não obstante, apesar de grande parte dos estudos sobre migração 

internacional qualificada envolverem movimentos Sul-Norte e Norte-Norte, há que se 

analisarem, no contexto atual, os processos sociais que levam à migração Sul-Sul e 

Norte-Sul, especialmente tendo em vista sua capacidade de influenciar e serem 

influenciados pela dinâmica social, econômica, política e demográfica. Sem deixar 

de apresentar uma posição crítica em relação à própria dicotomia Sul-Norte, visto se 

tratar de uma divisão artificial, mas que permite apreender do ponto de vista do Sul, 

“a importância de aumentar a mobilidade entre os países dessas regiões que são 

largamente ignorados no debate sobre a política de migração e desenvolvimento” 

(Tradução livre) (MELDE et al, 2014, p. 8)3. Além disso, a ausência ou pouca 

visibilidade de tais fluxos migratórios nos relatórios divulgados pelos organismos 

internacionais demonstra a parcialidade dos debates e posicionamentos adotados 

em relação à migração no sistema internacional. 

Luo e Wang (2001) apontam, deste modo, que  

Os movimentos internacionais de RHCT cresceram em número e em 
complexidade nas últimas duas décadas. Trabalhadores altamente 
qualificados agora se movem temporariamente ou permanentemente 
para tirar proveito de salários mais altos, oportunidades mais 
emocionantes e mudanças no estilo de vida (Tradução livre) (LUO, 
WANG, 2001, p. 253)4. 

Os autores avançam nessa discussão ao observar que “a mobilidade de 

recursos humanos altamente qualificados, particularmente nos campos científico e 

tecnológico, cresceu consideravelmente porque muitos países procuram aumentar a 

sua capacidade de adotar novas tecnologias” (Tradução livre) (LUO, WANG, 2001, 

                                                 
3 No original: “the importance of increasing mobility among countries within those regions that are largely ignored in 
the migration and development policy debate” (MELDE et al, 2014, p. 8). 
4 No original: “International movements of HRST have grown both in numbers and in complexity in the last two 
decades. Highly skilled workers now move either temporarily or permanently to take advantage of higher wages, 
more exciting opportunities and changes in life style” (LUO, WANG, 2001, p. 253). 
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p. 251)5, sobretudo, por meio de estratégicas como o recrutamento internacional de 

profissionais e a internacionalização dos sistemas de ensino superior.  

Assim, tendo em vista a complexidade dos fluxos migratórios internacionais 

de profissionais altamente qualificados é importante avaliar os parâmetros 

comparativos que discorrem sobre o tema, especialmente tendo como ponto de 

partida o debate internacional, segundo o qual “a combinação entre Ciência e 

Tecnologia (C&T) e Recursos Humanos (RH) é vista como um ingrediente chave da 

competitividade e do desenvolvimento econômico” (Tradução livre) (OCDE, 1995, p. 

2)6.  

Parte-se, então do “Manual Canberra”7, criado com o objetivo de “fornecer 

orientações para a medição dos Recursos Humanos dedicados à Ciência e 

Tecnologia (RHCT) e à análise de tais dados” (Tradução livre) (OCDE, 1995, p. 2)8. 

Segundo o Manual, o grupo definido como RHCT caracterizaria os profissionais 

altamente qualificados à medida que preencham os seguintes critérios: a) “Ter 

concluído com êxito a educação a nível terciário num domínio de ciência e 

tecnologia” ou b) “Não ser formalmente qualificado como os indivíduos acima, mas 

serem empregados em uma ocupação de ciência e tecnologia onde as qualificações 

acima são normalmente exigidas” (Tradução livre) (Ibid., 1995, p. 16)9. Dessa forma, 

um dos maiores avanços apresentados pelo Manual diz respeito à definição de 

trabalho qualificado com base tanto no nível de instrução, quanto na ocupação 

exercida pelos profissionais (OCDE, 1995).  

Como indicam Gaillard e Gaillard (1998), é importante avaliar as limitações 

presentes na construção metodológica de um profissional altamente qualificado a 

partir de critérios ocupacionais. Sobretudo porque, ainda que sejam categorias e 

profissões que se aproximem, não seria coerente considerá-las diretamente 

                                                 
5 No original: “The mobility of highly qualified human resources, particularly in the fields of science and technology, 
has increased strongly because many countries seek to increase their ability to embrace new technology” (LUO, 
WANG, 2001, p. 251). 
6 No original: “The combination of science and technology (S&T) and human resources (HR) is seen as a key 
ingredient of competitiveness and economic development (OCDE, 1995, p. 2). 
7 A formulação desse aparato conceitual-analítico sobre a migração internacional qualificada contou com a 
colaboração de diferentes organizações internacionais, entre elas, a OCDE, a EUROSTAT, a Organização das 
Nações Unidas para educação, ciência e cultura (UNESCO) e a Organização Internacional do Trabalho (OIT) 
(OCDE, 1995, p. 2).  
8 No original: “provide guidelines for the measurement of Human Resources devoted to Science and Technology 
(HRST) and the analysis of such data” (OCDE, 1995, p. 2).  
9 No original: “a) successfully completed education at the third level in an S&T field of study; b) not formally 
qualified as above, but employed in a S&T occupation where the above qualifications are normally required” 
(OCDE, 1995, p. 16). 
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equiparáveis. Principalmente a partir de um olhar Sul-Sul deve-se ter em mente os 

processos históricos e sociais presentes na formação do sistema de seguridade 

social e na estrutura ocupacional de cada país.  

A perspectiva crítica acerca das categorias ocupacionais e educacionais 

adotadas como parâmetros na análise da parcela mais qualificada dos fluxos 

migratórios internacionais torna-se ainda mais relevante em um cenário de 

crescimento dessa circulação (GUELLEC, CERVANTES, 2001; SOLIMANO, 2006) 

entre os países considerados do sul global. Como aponta o relatório da ONU (UN, 

2012), em 2010 aproximadamente 73 milhões de imigrantes nascidos em países do 

Sul encontravam-se residindo em outro país do Sul, com uma tendência de aumento 

para os anos seguintes. Esse valor seria, no entanto, pouco menor do que o de 

imigrantes do Sul vivendo em países do Norte, 74 milhões. Já os imigrantes do 

Norte vivendo em países do Norte seriam equivalentes a 53 milhões e do Norte no 

Sul, 13 milhões (UN, 2012).  

Explorando Informações: Imigrantes Trabalhadores do Conhecimento no 
Brasil 

A partir disso, cabe apreender como se estabelece essa relação entre a 

dinâmica macroeconômica, social e política e os fluxos migratórios de profissionais 

altamente qualificados entre países do Sul que não necessariamente apresentam os 

maiores volumes, mas que são exemplos de processos sociais (BAENINGER, 2013) 

significativos em curso especialmente em um contexto de mudanças e 

transformações tecnológicas nas formas de comunicação, informação, nos meios de 

transporte (PELLEGRINO, 2003) e também de avanços nas relações e acordos 

internacionais.  

Patarra (2005) avalia, nesse sentido, que na migração internacional no 

contexto atual estariam envolvidos “processos e fenômenos distintos”, os quais 

corroboram com a ideia de que existem diferentes modalidades migratórias 

emergentes no “capitalismo internacional e próprias da globalização atual” 

(PATARRA, 2005, p. 25). Não obstante, em um cenário de expansão (desigual) do 

capitalismo, há que se considerarem, também, as profundas transformações 

técnicas, econômicas e sociais observadas a partir do desenvolvimento de novas 

tecnologias de comunicação, informação e dos meios de transportes apresentadas 

por Chesnais (1996)  
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Como destaca Hagiu (2010, p. 345) “colocar o capital em outras regiões do 

mundo envolve, necessariamente, a migração de pessoal. As corporações 

transnacionais favorecem a reunião da força de trabalho com o capital fazendo o 

movimento do trabalho até o capital ou a transferência de capital para áreas com 

excedente de força de trabalho” (Tradução livre)10. 

Peixoto (1999) avança nesse debate a partir da migração internacional 

contemporânea de profissionais altamente qualificados. Para ele, apesar de fazerem 

parte da parcela com maior mobilidade da força de trabalho e estarem muitas vezes 

inseridos na dinâmica de expansão do capital, esses indivíduos também enfrentam 

restrições no que diz respeito à sua migração para além das fronteiras dos Estados. 

Essa rigidez tende a existir mesmo quando são levadas em consideração 

características particulares aos imigrantes qualificados. Ademais, para o autor, “a 

existência de um circuito global de profissionais qualificados empregados por 

companhias transnacionais tem sido reconhecida há tempos pela literatura” 

(Tradução livre) (PEIXOTO, 2001, p. 1049)11. De modo que, a particularidade da 

migração internacional qualificada contemporânea resultaria “não apenas de seu 

menor volume e visibilidade social, quando comparado com outros movimentos 

migratórios, mas também de sua relação direta com os movimentos de capitais e 

das estratégias provisórias que frequentemente empregam” (Tradução livre) 

(PEIXOTO, 2001, p. 1049)12.  

 Fica clara, dessa forma, a necessidade de avaliar a migração internacional 

de profissionais qualificados em suas diferentes facetas, complexidades e contextos. 

Sobretudo, quando se tem em mente a influência de uma gama diversificada de 

atores no cenário internacional e o papel central dos fluxos migratórios na expansão 

da dinâmica capitalista para além das fronteiras nacionais, ainda que sejam também 

por ela influenciados. 

Tendo em vista a diversidade dos fluxos migratórios inseridos na migração 

internacional qualificada, busca-se, a partir do debate teórico sobre profissionais 

altamente qualificados apresentado por Solimano (2006), Mello (2007) e Florida 

                                                 
10 No original: “putting capital in other regions of the world necessarily involves staff migration. Transnational 
corporations favor meeting the labor force with capital making the movement of labor towards capital or 
transferring capital to areas with labor force surplus” (HAGIU, 2010, p. 345). 
11 No original: “the existence of a global circuit of skilled personnel employed by transnational companies has long 
been recognized by the international literature” (PEIXOTO, 2001, p. 1049).  
12 No original: “not only from its lesser volume and social visibility, when compared with other migratory 
movements but also from its direct link with movements of capital and the temporary strategies it frequently 
employs” (PEIXOTO, 2001, p. 1049). 
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(2014), analisar, de forma operacional, o grupo constituído pelos imigrantes 

trabalhadores do conhecimento, compreender suas especificidades e, 

principalmente, sua inserção laboral no mercado de trabalho formal brasileiro. 

Solimano (2006) apresenta uma mudança na dinâmica e nos destinos da 

migração internacional qualificada no início do século XXI e no debate teórico sobre 

o tema, visto que movimentos permanentes têm dado cada vez mais espaço à 

perspectiva de trânsito. Nesse cenário, haveria um aumento da circulação 

internacional de talentos “conforme vivemos em um mundo de crescente 

interdependência econômica, rápida mudança técnica e custos de transporte cada 

vez menores. O sentido da circulação do talento é múltiplo: sul-norte, sul-sul, norte-

norte e norte-sul” (Tradução livre) (SOLIMANO, 2006, p. 17)13. O autor considera, 

portanto, o talento humano como um elemento estratégico e ao mesmo tempo uma 

importante fonte de capacidade criativa “na ciência, tecnologia, negócios, arte, 

cultura e outras atividades” (Tradução livre) (SOLIMANO, 2006, p.1)14.  

Florida (2014)15 segue na mesma linha argumentativa e analisa o conceito de 

trabalhadores do conhecimento como parte de uma nova classe composta por 

profissionais capazes de exercer um papel dominante do ponto de vista econômico, 

social e político. Indivíduos com alta capacidade de inovação, responsáveis em suas 

ocupações pela criação, tomada de decisão e resolução de problemas. O autor 

delimita essa nova classe criativa como sendo formada por profissionais e técnicos 

de destaque em diferentes áreas que envolvam conhecimento e análise simbólica 

(FLORIDA, 2014).  

A partir disso, os trabalhadores do conhecimento poderiam ser divididos em 

um núcleo “duro” e uma esfera mais “fluida” com possíveis conexões na estrutura 

ocupacional desses profissionais. Para o autor, o núcleo da classe criativa, 

denominado super creative core, ou núcleo super criativo, incluiria os trabalhadores 

do conhecimento de fato, capazes de criar novos produtos e conceitos e inovar em 

diferentes áreas do conhecimento. Já esfera mais fluida da classe criativa seria 

formada pelos creative professionals, ou profissionais criativos, responsáveis pelo 

                                                 
13 No original: “as we are living in a world of increased economic interdependence, rapid technical change, and lower 
transportation costs. The direction of talent circulation is multiple: south-north, south-south, north-north, and 
north-south” (SOLIMANO, 2006, p. 17). 
14 No original: “in science, technology, business, arts and culture and other activities” (SOLIMANO, 2006, p.1). 
15 A referência citada se trata de um e-book e, portanto, será utilizada a posição da citação no texto e não as páginas, 
visto que essas não estão disponíveis nesse tipo de mídia. FLORIDA, R. (e-book) The rise of the creative class: 
and how it’s transforming work, leisure, community & everyday life. New York: Basic Books, 2014. 
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desenvolvimento e criação de conhecimento voltado à resolução de problemas 

específicos (FLORIDA, 2004 apud MELLO, 2007).  

Mello (2007) avança ainda mais ao aproximar o debate sobre trabalho 

qualificado e a categoria de trabalhador do conhecimento ao contexto brasileiro. 

Para tanto, utiliza os critérios de Florida (2004) e as categorias do Código Brasileiro 

de Ocupações 2002 (CBO)16. Não obstante, o autor leva em consideração as 

particularidades da estrutura laboral brasileira e cria o grupo “Outros” (MELLO, 

2007), composto, em sua maioria, por profissionais da área de educação, que são 

importantes, no contexto nacional, pela formação dos trabalhadores do 

conhecimento. 

Assim, a partir das metodologias de análise apresentadas busca-se 

apreender o debate acerca da migração internacional qualificada desde uma 

perspectiva Sul-Sul para o Brasil levando em consideração a categoria de classe 

criativa, constituída por imigrantes trabalhadores do conhecimento.  

De maneira a compreender como a migração internacional dessa parcela de 

trabalhadores do conhecimento, com base em Mello (2007), tem se estabelecido no 

Brasil, suas especificidades e também as potencialidades de absorção dessa 

imigração, é necessário avaliar como se dá a inserção desses indivíduos no 

mercado de trabalho formal do país, o lugar do Brasil na divisão internacional do 

trabalho e as mudanças na dinâmica dessa migração internacional de profissionais 

qualificados desde uma perspectiva Sul-Sul, questões profundamente determinadas 

pela alocação do capital a nível nacional e global.  

Para tanto, serão apreendidas informações sobre investimento pessoa física 

no Brasil a partir do Conselho Nacional de Imigração (CNIg)/Coordenação Geral de 

Imigração (CGIg) e sobre a inserção no mercado formal com base na Relação Anual 

de Informações Sociais (RAIS), ambas do Ministério do Trabalho Brasileiro. Além de 

dados gerais acerca de empresas estrangeiras no mercado nacional a partir do 

Banco Central brasileiro.  

A tabela 1 apresenta dados do Banco Central brasileiro sobre o número de 

empresas presentes no Brasil segundo Investimento Direito no País (IDP) por 

principais países dos investidores finais em 2010 e 2015. A informação condiz com 

                                                 
16“Esta classificação descreve e ordena as ocupações dentro de uma estrutura hierarquizada que permite agregar as 
informações referentes à força de trabalho segundo as características que dizem respeito às funções, tarefas e 
obrigações do trabalhador e ao conteúdo de seu trabalho (conhecimentos, habilidades e outros requisitos exigidos 
para o exercício da ocupação)” (PARLERMO et al, 2015, p. 27). 
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os investidores estrangeiros no Brasil enquanto representantes de grandes 

conglomerados transnacionais. Trata-se de um elemento central ao processo de 

reestruturação produtiva (PATARRA, 2005), no qual relações e processos 

internacionais passam a estarem presentes, cada vez mais, na dinâmica nacional.  

Ressalta-se a importante participação de investidores dos Estados Unidos da 

América (EUA) nos dois anos analisados, visto que, em 2010 eles representavam 

20,25% das empresas (2.891 em 14.274) e em 2015, 19,57% (3.432 em 17.534), ou 

seja, ainda que tenham perdido relativamente participação no total, apresentaram 

um aumento absoluto nos 5 anos analisados.  

Tabela 1. Número de empresas presentes no Brasil segundo Investimento Direto no 
País (IDP) por principais países dos investidores finais 

Países de origem 
do Investidor Final 

Número de Empresas 

2010 2015 

Estados Unidos 2.891 20,25 3.432 19,57 
Itália 1.030 7,22 1.262 7,20 
Espanha 971 6,80 1.114 6,35 
Alemanha 835 5,85 1.045 5,96 
França 596 4,18 893 5,09 
Reino Unido 510 3,57 776 4,43 
Países Baixos 616 4,32 772 4,40 
Portugal 579 4,06 701 4,00 
Suíça 461 3,23 613 3,50 
Uruguai 766 5,37 599 3,42 

Total 14.274 100 17.534 100 
Nota: 1) Ao menos um investidor não residente possui, individualmente, 10% ou mais do poder de 
voto; 2) O investidor final ocupa o topo da cadeia de controle e não necessariamente coincide com o 
investidor imediato e 3) Empresas com investidores de países diferentes são contabilizadas mais de 
uma vez. 
Fonte: Censo de Capitais Estrangeiros 2010 – 2015. Banco Central Brasileiro. Observatório das 
Migrações em São Paulo (FAPESP-CNPq /NEPO-UNICAMP). 

Ademais, cabe avaliar que entre os dez principais países de origem dos 

investidores presentes no Brasil, oito são Europeus, com nota para Itália, Espanha e 

Alemanha. Finalmente, o Uruguai foi o único país latino-americano entre os que se 

destacaram em número de empresas no Brasil, ainda que tenha apresentado um 

aumento absoluto importante no período.   

Já a base de dados do Conselho Nacional de Imigração/ Coordenação Geral 

de Imigração do Ministério do Trabalho brasileiro fornece informações sobre as 

autorizações de trabalho solicitadas por empresas e concedidas aos imigrantes que 

pretendem se inserir no mercado de trabalho formal brasileiro (OLIVEIRA, 
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CAVALCANTI, 2015)17. Essas autorizações são concedidas mediante resoluções 

normativas específicas que tratam de diferentes categorias ocupacionais.  

É importante ponderar que as ocupações dispostas nessas resoluções dizem 

respeito, maiormente, a ocupações relacionadas ao trabalho qualificado e científico 

(DOMENICONI, 2017). No entanto, a resolução normativa de número 84, substituída 

em 2015 pela de nº 118, dispõem do investidor pessoa física em atividade produtiva 

no Brasil18. O gráfico 1 apresenta o valor total investido em reais a preços de 2016, 

entre 2009 e 2016, segundo principais países de origem dos imigrantes que se 

enquadram nessa categoria. Nota-se que, como no caso das empresas, 

predominam Europa e América do Norte. No entanto, cabe ponderar o vultoso 

investimento realizado por chineses no Brasil nos últimos anos, na casa dos 172 

milhões de reais; bem como, por países do sul global, Coréia do Sul, Líbano, 

Venezuela, Austrália e Síria. 

Gráfico 1. Valor total dos investimentos realizados por pessoa física (em Reais, 
corrigidos a preços de 2016) no Brasil, segundo resoluções normativas 84 e 118, por 
principais países, 2009-2016 

 
Fonte: Conselho Nacional de Imigração/Coordenação Geral de Imigração/Relatório Anual do 

Quintino e Tonhati (2017), Ministério do Trabalho (2012). 

                                                 
17 No que diz respeito à base de dados da CGIg/CNIg é importante destacar que um mesmo imigrante pode solicitar 
no período de 12 meses mais de uma autorização de trabalho, especialmente quando estas são temporárias. Ademais, 
uma autorização não pressupõe a entrada efetiva no país, sendo necessário avaliar com cautela as características 
gerais dos registros apresentados (OLIVEIRA, CAVALCANTI, 2015). 
18 A diferença entre a resolução normativa 84 e a 118 é o volume do investimento requerido, respectivamente de 
R$150.000,00, para R$500.000,00 (QUINTINO, TONHATI, 2017). 
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São utilizadas nessa análise informações do mercado de trabalho formal 

presentes na base de dados da RAIS19. No entanto, é importante levar em 

consideração que tais dados representam os vínculos ativos estabelecidos com as 

empresas e não o volume total de imigrantes. Além disso, uma parte importante dos 

imigrantes encontra-se fora da esfera formal de trabalho, atua como autônomo ou 

em outras atividades sem regulamentação e carteira assinada, de modo que, não 

será contabilizada.  

Para delimitar os registros de trabalho condizentes com os imigrantes 

qualificados de países do Sul - aqui denominados imigrantes trabalhadores do 

conhecimento - segundo os critérios de ocupação e escolaridade discutidos, foram 

selecionados os vínculos de trabalho ativos em 31/12, para imigrantes advindos da 

América Latina e Caribe, México, África e Ásia (exceto Japão), entre 10 e 65 anos 

ou mais de idade, registrados no mercado de trabalho formal brasileiro, que 

apresentassem uma escolaridade equivalente ao Ensino Superior Completo, 

Mestrado ou Doutorado e segundo ocupações preestabelecidas em Mello (2007) e 

Domeniconi (2017). 

Na tabela 2, abaixo, são apresentados os vínculos ativos de trabalho de 

imigrantes no geral e de imigrantes trabalhadores do conhecimento no Brasil 

segundo nacionalidades e divisão entre países do Sul e Países do Norte para os 

anos de 2006 e 201620. Avalia-se, de maneira geral, que os vínculos de imigrantes 

no mercado de trabalho formal do país aumentaram aproximadamente três vezes no 

período analisado, ou seja, passou-se de 43.768 para 115.961 registros. Tendência 

observada, também, nos vínculos de imigrantes trabalhadores do conhecimento, que 

entre 2006 e 2016, aumentaram em aproximadamente 51%, de 12.568 para 19.048 

registros. Cabe ponderar que do total de registros para imigrantes trabalhadores do 

conhecimento no país em 2006, 48,3% encontravam-se no estado de São Paulo 

(6.075 em 12.568) e, em 2016, essa participação passa para 43, 3% (8.256 em 

19.048). Ainda que haja um aumento absoluto considerável, há uma perda de 

participação relativa em comparação aos outros estados, o que indicaria uma 

                                                 
19Os dados obtidos a partir da RAIS representam registros administrativos de responsabilidade do empregador e com 
periodicidade anual, além disso, há uma abrangência nacional (possível de ser desagregadas por país, grandes regiões, 
Unidades da Federação e municípios). As informações disponibilizadas representam em média 97% do universo do 
mercado formal brasileiro a partir de dados de estoque (número de empregos) e de movimentação da mão de obra 
empregada (contratações e desligamentos) com base na Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) (PALERMO et al, 
2015, p. 19-21). 
20 Algumas nacionalidades encontram-se tracejadas devido a não discriminação dessas informações para os anos 
considerados da RAIS, podendo estar presentes na categoria Outras do grupo.  
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continuidade na tendência de dispersão da inserção laboral dos imigrantes no país 

em outros espaços para além de São Paulo, mesmo que esse se mantenha como 

grande centro de inserção laboral imigrante (DOMENICONI, 2017).  

Quando se considera uma divisão operacional desses registros segundo 

nacionalidades de países do Sul e do Norte é possível apreender algumas 

mudanças significativas nos últimos 16 anos, principalmente, no que diz respeito ao 

crescimento do número de vínculos ativos para profissionais advindos de países do 

Sul21. No total de registros para imigrantes, os países do Sul representavam em 

2006 40,13% (17.565 em 43.768) e os do Norte 45% do total (19.735 em 43.768), 

essa participação aumentou expressivamente para 2016, passando para 73,12% do 

Sul (84.793 em 115.961) e 21,96% do Norte (25.465 em 115.961). Enquanto entre 

os registros de imigrantes trabalhadores do conhecimento essa participação em 

2006 foi de 40,86% (5.135 em 12.568) para países do Sul e 39,47% para países do 

Norte (4.961 em 12.568) e em 2016 representou 59,95% (11.419 em 19.048) do Sul 

e 33,49% (6.380 em 19.048) do Norte.  

Além disso, a tendência de aumento nos vínculos de trabalho de países do 

Sul está relacionada em grande parte ao acréscimo observado nos vínculos ativos 

de profissionais da América Latina e Caribe sejam eles imigrantes ou imigrantes 

trabalhadores do conhecimento. O grupo passou de 36,32% do total de vínculos 

para imigrantes em 2006 (15.895 em 43.768) para 58,93% em 2016 (68.338 em 

115.961). Entre os registros de imigrantes trabalhadores do conhecimento, os latino-

americanos e caribenhos representaram 37,22% em 2006 (4.678 em 12.568) e 

50,2% em 2016 (9.560 em 19.048).   

Ademais, algumas nacionalidades se destacam por sua participação nos 

vínculos ativos no mercado de trabalho formal brasileiro. Nos registros para o total 

de imigrantes nota-se a presença expressiva de haitianos em 2016, com 26.127 

vínculos; portugueses, com 9.088, bengaleses, 3.518 e chineses, com 3.010. Já em 

relação ao grupo de vínculos ativos para imigrantes trabalhadores do conhecimento, 

destaca-se a participação de portugueses, 1.885, bolivianos, 1.473, peruanos, 1.004, 

chilenos, 973 e norte-americanos, com 916 dos 19.048 registros de 2016.  

A nível regional uma explicação parcial para o aumento no total de vínculos 

formais de trabalho qualificado de latino-americanos no Brasil estaria no aumento do 

                                                 
21 No caso da RAIS é necessário considerar ainda a presença de nacionalidades não discriminadas. 
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número de Estados membros/associados ao bloco e nos avanços em termos de 

inserção no mercado de trabalho formal advindos do Acordo de Residência22 

(Decreto nº28/02) (OLIVEIRA et al, 2016) para nacionais de países do Mercado 

Comum do Sul (MERCOSUL)23, implementado em 2009 com o objetivo de promover 

a livre circulação e a integração regional. 

Tabela 2. Vínculos ativos de Imigrantes e Imigrantes Trabalhadores Conhecimento 
(ITC) no Brasil, segundo nacionalidades e divisão entre países do Sul e Norte para 
2006 e 2016 

Nacionalidade 
2006 2016 

Total para Imigrantes ITC Total para Imigrantes ITC 

Países do Sul 17.565 5.135 84.793 11.419 

América do Sul e Caribe 15.895 4.678 68.338 9.560 

Argentina 3.844 1.083 7.354 1.393 

Boliviana 2.143 837 6.427 1.473 

Chilena 3.719 888 3.771 973 

Colombiana - - 1.900 569 

Equatoriana - - 272 81 

Haitiana - - 26.127 15 

Paraguaia 1.232 216 7.953 295 

Peruana - - 3.366 1.004 

Uruguaia 2.377 443 4.066 493 

Venezuelana - - 1.293 219 

Outras Latino-Americanas 2.580 1.211 5.809 3.045 

África - - 7.406 310 

Angolana - - 1.403 116 

Congolesa - - 578 18 

Ganesa - - 312 3 

Senegalesa - - 860 6 

Sul-Africana - - 498 48 

Outros Africanos - - 3.755 119 

Ásia 1.670 457 9.049 1.549 

Bengalesa - - 3.518 454 

Chinesa 906 218 3.010 622 

Coreana 378 117 791 179 

Indiana - - 334 121 

Paquistanesa - - 183 3 

Outras Asiáticas 386 122 1.213 170 

Países do Norte 19.735 4.961 25.465 6.380 

Europa 16.611 3.911 20.556 4.927 

Alemã 1.651 472 1.685 458 

                                                 
22 Cabe ressaltar que, para o Brasil, os imigrantes oriundos de países do MERCOSUL “não precisam passar pelo 
processo administrativo de solicitar autorização de trabalho ao Ministério do Trabalho e Previdência Social ou à 
Coordenação Nacional de Imigração devido, justamente, aos acordos voltados à integração regional” (PALERMO et 
al, 2015, p. 150) 
23 São países membros do bloco: Brasil, Argentina, Paraguai, Uruguai e Venezuela. Já os países associados são: 
Bolívia; Chile; Peru; Colômbia e Equador; e Guiana e Suriname. Nesse contexto, observa-se que todos os países da 
América do Sul fazem parte atualmente do MERCOSUL, seja como Estados membros ou Estados associados, ainda 
que ocasionalmente possam encontrar-se suspensos, como é o caso atual da Venezuela. 
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Belga 262 94 288 88 

Britânica 552 238 763 345 

Espanhola 1.743 467 2.418 582 

Francesa 1.154 355 2.063 510 

Italiana 2.127 530 2.730 583 

Portuguesa 8.851 1.687 9.088 1.885 

Russa - - 214 90 

Suíça 271 68 314 88 

Outros Europeus - - 993 298 

América do Norte 1.494 712 2.345 1.059 

Canadense 181 91 299 143 

Norte-Americana 1.313 621 2.046 916 

Ásia 1.630 338 2.564 394 

Japonesa 1.630 338 2.564 394 

Outros 6.468 2.472 5.703 1.249 

Total 43.768 12.568 115.961 19.048 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais, 2006 e 2016. Observatório das Migrações em 
São Paulo (FAPESP/CNPq/CAPES/NEPO-UNICAMP). 

Como avaliam Patarra e Baeninger, a migração internacional apresenta 

“novas características e novos significados ao longo das últimas décadas no 

contexto da internacionalização da economia e da conformação de blocos de 

integração econômica” (PATARRA, BAENINGER, 2006, p. 98). De modo que, 

“pôde-se constatar a importância crescente dos movimentos intrabloco, não tanto 

por seu volume, mas por sua diversidade e suas implicações. A reestruturação 

produtiva e o contexto internacional têm produzido efeitos nesta área, no sentido de 

impulsionar novas modalidades de transferências populacionais” (PATARRA, 

BAENINGER, 2006, p. 98). 

Dessa forma a análise de Meza (2015) nos permite pensar os fluxos de outros 

grupos como os chineses, segundo ele, essa mudança pode ser observada não 

apenas no âmbito do MERCOSUL, mas nas relações e acordos firmados tendo em 

vista uma cooperação Sul-Sul, muitas vezes, priorizando “parcerias estratégicas” 

com potências emergentes similares ao Brasil no cenário internacional, em 

detrimento da questão regional, como no caso dos BRICs24. Tal tendência se daria 

“mediante a formação de coalisões não tradicionais, mas também, por meio de 

                                                 
24 O acrônimo BRIC foi cunhado por Jim O’Neil em 2001 para tratar das principais potências emergentes à época, a 
saber, Brasil, Rússia, Índia e China. Posteriormente, houve a consolidação de uma entidade político-diplomática com 
o objetivo de promover “i) coordenação em reuniões e organismos internacionais; e ii) a construção de uma agenda 
de cooperação multissetorial entre seus membros” (ITAMARATY.GOV, s.f s.a). A África do Sul foi adicionada ao 
grupo em 2011, passando-se a incluir o S no final da sigla “BRICS”. 
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diversos diálogos, das relações bilaterais e da cooperação da América do Sul” 

(Tradução livre) (MEZA, 2015, p. 26)25.  

Ademais, Patarra e Baeninger (2006) já indicavam nos anos 2000, com base 

no Censo Demográfico, a presença de imigrantes qualificados inseridos no mercado 

de trabalho brasileiro em cargos do setor financeiro, empresarial, nas ciências e nas 

artes, sendo que, esses profissionais apresentariam um perfil socioeconômico 

diferenciado. Seria possível, inclusive, observar a presença de uma seletividade 

migratória (BRITO, 1995) na migração internacional para o Brasil nesse ano, 

principalmente, por se tratar de um fluxo migratório composto, maiormente, por 

indivíduos documentados e que se encontravam absorvidos pelo mercado de 

trabalho (PATARRA, BAENINGER, 2006).  

Tendo em vista a estrutura ocupacional brasileira, a Tabela 3 apresenta os 

vínculos ativos no Brasil de imigrantes trabalhadores do conhecimento de países do 

Sul segundo as principais ocupações observadas em cada uma das três categorias 

de análise de Mello (2007), o Núcleo Super Criativo, os Profissionais Criativos e 

Outros. Nota-se, primeiramente, o crescimento absoluto dos registros para os 

imigrantes trabalhadores do conhecimento do Sul entre 2006 e 2016, de 5.107 

vínculos, para 11.160. Esse aumento ocorreu pôde ser observado nas três 

categorias consideradas. No entanto, em termos relativos, os registros para 

profissionais do núcleo criativo ganhou espaço no período, passando de 20,50% em 

2006 (1.047 em 5.107), para 22% em 2016 (2.458 em 11.160). Enquanto os 

profissionais criativos passaram de 32,39% (1.654 em 5.107) dos registros de 

profissionais do Sul global em 2006, para 30% em 2016 (3.349 em 11.160). A 

categoria Outros por sua vez manteve-se com a maior parte dos vínculos para 

imigrantes trabalhadores do conhecimento sulinos, 47,11% em 2006 (2.406 em 

5.107) e 47,87% (5.353 em 11.160) no final do período. 

Destacam-se no Núcleo Super Criativo para os dois anos os registros de 

Profissionais da Engenharia (1.253 e 1.694) e Analistas de Sistemas (699 e 1.249); 

dos 5.107 registros para imigrantes trabalhadores do conhecimento do Sul. Já entre 

os Profissionais Criativos estão os Médicos - ocupação com maior número de 

registros – responsáveis em 2006 por 2.031 registros e em 2016 por 2.794, além dos 

Administradores de empresas, com 458 em 2006 e 974 registros em 2016. 

                                                 
25 No original: “mediante la formación de coaliciones no tradicionales, pero también através de diversos diálogos, de 
las relaciones bilaterales y la cooperación de América del Sur” (MEZA, 2015, p. 26). 
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Finalmente, na categoria Outros, sobressaíram os profissionais de nível superior da 

educação básica (2.031 em 2006 e 3.184 em 2016) e da educação de ensino 

superior (2.158 em 2006 e 4.564 em 2016).  

Tabela 3. Vínculos ativos de imigrantes trabalhadores conhecimento de países do 
Sul no Brasil, segundo categorias de ocupação por sexo para 2006, 2016 

Categorias Ocupacionais dos Imigrantes Trabalhadores do 
Conhecimento por principais ocupações 

2006 2016 

Núcleo Super Criativo 1.047 2.458 
Profissionais da Engenharia 1.253 1.694 
Analistas de Sistemas Computacionais 699 1.249 

Profissionais Criativos 1.654 3.349 
Médicos 2.031 2.794 
Administradores de empresas 458 974 

Outros 2.406 5.353 
Profissionais de Nível Superior da Educação Básica 2.031 3.184 
Profissionais de Nível Superior da Educação Superior 2.158 4.564 
Total de Vínculos ativos para ITC de países Sul 5.107 11.160 
Total de Vínculos ativos para ITC 12.568 19.048 

Fonte: Relação Anual de Informações Sociais, 2006 e 2016. Observatório das Migrações em 
São Paulo (FAPESP-CNPq /NEPO-UNICAMP). 

Cabe ponderar, ainda, que entre os imigrantes do Sul inseridos na ocupação 

de médicos no mercado de trabalho formal brasileiro em 2016, 50,26% (1.067 em 

5.107) eram bolivianos, além dos peruanos (191), colombianos (129) e outros. Os 

chilenos por sua vez foram maioria entre os analistas de sistemas computacionais 

(108) e os professores de formação pedagógica (102). Já os chineses atuaram, 

principalmente, como engenheiros eletroeletrônicos (212). 

 

Considerações Finais 

Com base na discussão realizada ao longo desse estudo é possível pensar 

em algumas considerações gerais sobre os movimentos migratórios internacionais 

que permeiam a sociedade brasileira nas primeiras décadas do século XXI, 

especialmente, no que diz respeito à migração qualificada Sul-Sul e, mais 

especificamente, aos imigrantes trabalhadores do conhecimento do Sul quando 

considerados com base nos registros da Relação Anual de Informações Sociais do 

Ministério do Trabalho e Previdência Social.  

Primeiramente, em termos de presença do capital internacional no mercado 

nacional ainda predominam investidores de origem norte-americana e europeia. O 

que demonstra possivelmente um descompasso entre a dinâmica transnacional de 

alocação do capital, dos bens e dos serviços e a efetiva mobilidade internacional da 
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força de trabalho (SASSEN, 1988), ainda que esses imigrantes se insiram em uma 

lógica de internacionalização das grandes empresas multinacionais, como no caso 

dos chineses trabalhadores do conhecimento, em sua maioria presentes entre os 

profissionais de engenharia. 

Em segundo lugar observa-se um aumento absoluto no número de vínculos 

ativos de trabalho para imigrantes, sobretudo, para aqueles com nacionalidades 

próprias aos “países do Sul”. Esse processo pode estar relacionado ao crescimento 

dos fluxos migratórios, à maior inserção desses profissionais no mercado de 

trabalho formal do país ou mesmo a uma possível melhora nos registros 

administrativos obtidos a partir da base de dados da RAIS entre 2006 e 2015. Tal 

perspectiva permite, portanto, avaliar de maneira mais coerente não apenas a 

inserção laboral de imigrantes, mas a dinâmica do mercado de trabalho nacional e 

suas mudanças.   

A terceira consideração diz respeito à importância dos Blocos regionais como 

o MERCOSUL e dos acordos e parcerias internacionais firmados no âmbito das 

relações Sul-Sul como possíveis fomentadores da integração regional no âmbito da 

América do Sul e até mesmo global, quando se pensa o BRICS, por exemplo. Essa 

perspectiva explicativa ganha espaço quando se leva em consideração os acordos e 

as diretrizes adotadas no MERCOSUL em favor de uma de uma maior mobilidade e 

da garantia de direitos trabalhistas, assistência social e educação entre os países 

membros e associados ao bloco. Não obstante, é necessário levar em consideração 

as limitações impostas pelo contexto geopolítico internacional, muitas vezes 

desfavorável ao desenvolvimento de acordos voltados à maior integração entre os 

países do Sul ou mesmo aos movimentos migratórios, que se tornam cada vez mais, 

seletivos (PATARRA, BAENINGER, 2006).  

A quarta, por sua vez, diz respeito aos imigrantes trabalhadores do 

conhecimento, visto que esse grupo conta com uma parcela importante dos 

trabalhadores estrangeiros que migram dos países do Sul para o Brasil. Destacam-

se, entre as nacionalidades consideradas, as latino-americanas e caribenhas, como 

argentina, boliviana e chilena, o que demonstra a importância das medidas adotadas 

no âmbito internacional em prol de uma maior circulação regional e de uma melhor 

regulamentação do trabalho imigrante no Brasil. Além disso, cabe avaliar a 

importância crescente de fluxos heterogêneos e diversos de profissionais altamente 

qualificados e criativos, inseridos muitas vezes em uma lógica de internacionalização 



18 
 

 
 

das grandes empresas multinacionais, como os dos chineses trabalhadores do 

conhecimento, em sua maioria engenheiros. Não obstante, há que se avaliar a 

significativa presença de imigrantes com outras formações e níveis de escolaridade, 

que indicam a existência de outros processos também em curso (OLIVEIRA et al., 

2016). 

Há que se considerar ainda a existência de uma possível diversificação da 

distribuição espacial desses profissionais entre os diferentes estados brasileiros, 

para além de São Paulo, ainda que este se mantenha como grande centro para essa 

parcela específica de imigrantes (DOMENICONI, 2017). 

Dessa forma, pode-se concluir que o Brasil tem, cada vez mais, se inserido 

nas rotas da migração internacional Sul-Sul, especialmente, da parcela mais 

qualificada desses imigrantes, o que nos leva a pensar na formação de um cenário 

de circulação de cérebros (GUELLEC e CERVANTES, 2001; SOLIMANO, 2006) 

associado fortemente aos empregos formais constituídos como parte da dinâmica 

transnacional de reprodução do capital de empresas multinacionais e altamente 

especializadas (PEIXOTO, 2001). 
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