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Resumo: O Brasil começou a se inserir no novo contexto das migrações 

internacionais a partir das duas últimas décadas do século passado, ao 

presenciar o movimento de saída de muitos brasileiros para o exterior e a 

entrada de um significativo fluxo de estrangeiros no país. As transformações 

que acontecem nos fluxos migratórios internacionais fazem parte de um amplo 

e complexo processo, nesse sentido, percebe-se que enquanto os primeiros 

imigrantes que chegaram ao Brasil seguiam determinado padrão, com forte 

predominância de europeus, os novos fluxos mesclam europeus, asiáticos e 

africanos, além daqueles que saem de países fronteiriços em busca de 

oportunidades no mercado de trabalho. Sendo assim, este trabalho busca 

analisar de que maneira o Brasil encontra-se inserido nessa nova configuração 

dos fluxos migratórios internacionais observando principalmente a inserção de 

mão de obra estrangeira no mercado de trabalho formal brasileiro. 

Palavras-Chave: Migrações Internacionais; Trabalhadores; Mercado de 

trabalho. 

 

Introdução 

 

As migrações internacionais contemporâneas constituem uma 

importante questão social em virtude de seus diversos efeitos e implicações. 

Segundo a Organização Internacional para as Migrações (OIM) o número total 

de migrantes internacionais passou de 150 milhões em 2002 para 214 milhões 

em 2010.  

A recente crise econômica mundial demonstrou a resistência das 

migrações e confirmou que estas são parte integrante do mundo globalizado, 

pois apesar de seus efeitos contínuos não houve mudanças nos padrões de 
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mobilidade humana, por isso a quantidade de migrantes que se acumulou ao 

longo de várias décadas foi pouco alterada.  

O Brasil encontra-se amplamente inserido na ótica das migrações 

internacionais. Segundo Fausto (1996) o processo de colonização acabou por 

fazer do Brasil um grande receptor de imigrantes que contribuíram fortemente 

com a formação do país.  

Sendo assim, primeiramente a migração veio atender aos interesses da 

corte de Portugal e propiciar a ocupação das terras brasileiras. Após esse 

período, ocorre o fluxo de escravos, sendo esta a maior quantidade de 

imigrantes forçados a entrar no país. Já em meados do século XIX e até o 

primeiro quarto do século XX um grande fluxo de imigrantes chegam ao Brasil 

a fim de atender a falta de mão de obra nas lavouras – principalmente nos 

cafezais – e na indústria.  

Neste contexto, chegaram ao Brasil mais de 800.00 imigrantes italianos 

e mais de 200.000 japoneses. Segundo Fausto (1996), a imigração para o 

Brasil aconteceu em grande quantidade para os Estados de São Paulo e 

Paraná, sendo que 80% da emigração japonesa após a Segunda Guerra 

Mundial acorreu para o Brasil.  

Estima-se que entre o final do século XIX e final do século XX, o Brasil 

tenha recebido cerca de 4,4 milhões de imigrantes, sendo estes provenientes, 

principalmente, de Portugal, Itália, Espanha, Japão e Alemanha.  

Segundo Milesi e Andrade (2010) dados do cadastro ativo da Polícia 

Federal de 2008 mostravam que o número acumulado de imigrantes 

regularizados no Brasil era de 877.286. Entre os estrangeiros no Brasil os 

maiores grupos seriam de “portugueses (270 mil); japoneses (92 mil); italianos 

(69 mil); espanhóis (58 mil); argentinos (39 mil); bolivianos (33 mil); alemães 

(28 mil); uruguaios (28 mil) e norte-americanos (28mil)”. (MILESI e ANDRADE, 

2010, p. 5). 

Porém, deve-se levar em consideração que esses números não incluem 

imigrantes irregulares. De acordo com Milesi e Andrade (2010) antes de 2009 - 

quando o governo concedeu anistia2 a imigrantes irregulares – o Ministério do 
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Trabalho acreditava que o número de imigrantes em situação irregular no Brasil 

era de 180 mil. Entretanto, outras fontes como institutos e ONGs que auxiliam 

imigrantes no Brasil, afirmavam que esse número é ainda maior, e estimavam 

que a quantidade de imigrantes irregulares no Brasil era de 300 mil. 

Portanto, durante muito tempo o Brasil recebeu uma quantidade muito 

grande de estrangeiros provenientes dos mais diversos países. Entretanto, a 

partir dos anos 1980 – quando o Brasil atravessou uma grave crise econômica 

– o país viu um grande número de brasileiros deixarem o país para viver no 

exterior, assim o Brasil passou a ser visto como um país de emigração, já que 

muitos brasileiros de classe média passaram a buscar melhores oportunidades 

em outros países como trabalhadores migrantes de baixa qualificação, sendo 

que os principais destinos eram: Estados Unidos, Paraguai, Japão e Europa.  

Esse fluxo foi intenso até a recente crise econômica de 2008 que eclodiu 

nos sistemas financeiros dos países desenvolvidos e industrializados. A brusca 

desaceleração da economia global acabou por devastar economias nacionais, 

empresas e trabalhadores desses países, e com isso percebeu-se não apenas 

um intenso retorno de brasileiros que se encontravam no exterior, mas também 

a entrada de um grande número de estrangeiros no Brasil. 

O que precisa ser salientado portanto, é que o Brasil sempre recebeu 

estrangeiros, assim como sempre pudemos observar também brasileiros indo 

em busca de novos destinos no exterior, porém, em alguns momentos 

podemos observar que esses fluxos migratórios apresentam-se de modo mais 

intenso, geralmente em contextos de crises, pois percebe-se que os imigrantes 

são trabalhadores mais propensos à mobilidade. 

Podemos ainda dizer que em relação as migrações internacionais o 

Brasil vivenciou como mostra Cavalcante (2015) diferentes “etapas”, “idades”, 

“gerações” e “modos de geração”. Isso implica que ao pensar nessas diferentes 

“etapas” e “idades” que as migrações internacionais apresentam “pressupõe 

pensar nos termos de crescimento, mudanças contínuas e graduais, fim de 

etapas e desenvolvimento de novos ciclos.” (CAVALCANTE, 2015, p. 36). 

                                                                                                                                                                                   
da Lei 6815/80, já se efetivaram regularizações de estrangeiros em quatro oportunidades ‐ em 1981, em 

1988, em 1998 e em 2009. Avaliações preliminares da anistia aos imigrantes irregulares, em curso até o 

final de 2009, davam conta de que, aproximadamente, 42.000 solicitações foram apresentadas, sendo 

17.000 de imigrantes bolivianos. 



Sendo assim, é nossa pretensão analisar como o mercado de trabalho 

formal no Brasil a partir dos dados disponibilizados pela Relação Anual de 

Informações Sociais (RAIS) e perceber como o mercado de trabalho brasileiro 

têm absorvido de forma constante trabalhadores imigrantes de diversas 

origens, ou seja, como o Brasil se insere no novo contexto dos fluxos 

migratórios internacionais. 

Na primeira metade da presente década, chegaram de maneira 

significativa ao Brasil trabalhadores imigrantes, tanto nas atividades altamente 

qualificadas, quanto naquelas que exigem pouca qualificação, mais 

recentemente – principalmente a partir de 2008 – observa-se um aumento 

significativo nas contratações de trabalhadores estrangeiros no país, 

constituído principalmente por novos fluxos migratórios, do qual fazem parte 

pessoas oriundas do sul global. Dentre as mais diversas nacionalidades 

destacam-se os imigrantes provenientes do Haiti, sendo estes atualmente a 

principal mão de obra estrangeira presente no mercado de trabalho brasileiro. 

 

A inserção de mão de obra estrangeira no mercado de trabalho brasileiro 

 

O Brasil começou a se inserir no novo contexto das migrações 

internacionais a partir das duas últimas décadas do século passado, ao 

presenciar o movimento de saída de muitos brasileiros para o exterior e a 

entrada de um fluxo muito grande de estrangeiros no país. 

Nesse sentido, as migrações internacionais aparecem novamente no 

cenário brasileiro como uma importante questão, pois após quase um século 

da entrada em massa de estrangeiros no Brasil, os movimentos populacionais 

contemporâneos ocorrem num contexto de enormes transformações 

econômicas, sociais, políticas, culturais e ideológicas que transcorrem desde o 

final dos anos 1980, e acabaram por configurar esses deslocamentos 

populacionais contemporâneos.  

A partir dos dados disponibilizados pela Relação Anual de Informações 

Sociais (RAIS), podemos analisar características essenciais da inserção de 

trabalhadores estrangeiros no mercado de trabalho formal no Brasil. Segundo 

Dutra (2014) a RAIS é um: 

 



Importante instrumento de coleta de dados do setor trabalhista, 

instituída pelo Decreto nº 76.900, de 23/12/75. Gerenciada pelo MTE, 

a RAIS é uma das principais fontes de informações sobre o mercado 

de trabalho formal brasileiro, sendo utilizada pelo governo na 

elaboração de políticas públicas de combate às desigualdades de 

emprego e renda, e também para a tomada de decisões dos mais 

diversos segmentos da sociedade (empresas, acadêmicos, 

sindicatos, etc.). Entre seus objetivos encontra-se gerar dados para a 

elaboração de estatísticas sobre o mercado de trabalho. (DUTRA et 

al., 2014: 74). 

 

 

Se em 2010 o número total de trabalhadores estrangeiros contidos nos 

dados da RAIS era de 59.015, em 2014 o número aumenta significativamente 

chegando a um total de 155.982 imigrantes com vínculo formal de trabalho no 

Brasil, portanto, como pode-se observar no gráfico 1.1 entre os anos de 2010 e 

2014, ocorreu um aumento no ingresso de trabalhadores estrangeiros no 

mercado de trabalho formal brasileiro correspondente a 126,01%, sendo que 

no período analisado, a proporção média de mão de obra estrangeira com 

vínculo formal de trabalho segundo sexo, foi de 71% de homens e 29% de 

mulheres.  

 

Gráfico 1.1: Total de imigrantes com vínculo formal de trabalho e por sexo. Brasil 2010 – 2014 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS)/Ministério do Trabalho e Emprego, 2010 – 2014. 

 

Nesse sentido, percebe-se que em relação a inserção de mão de obra 

estrangeira no mercado de trabalho formal brasileiro os homens são maioria. 



Porém, devemos salientar que ao tratar apenas dos vínculos formais de 

trabalho nesse momento perdemos uma quantidade muito grande de 

trabalhadores/trabalhadoras que encontram-se inseridos no mercado de 

trabalho informal.  

Diversos trabalhos (PARELLA, 2010; NASH, 2004, HIRATA, 2009) 

mostram que as trabalhadoras migrantes tendem a ser maioria no mercado de 

trabalho informal, pois encontram-se inseridas em postos de trabalho 

específicos que historicamente são direcionados para mulheres como é o caso 

dos trabalhos domésticos. De acordo com a Organização Internacional do 

Trabalho (OIT, 2011) o Brasil possui o maior número de trabalhadores 

domésticos do mundo: 7,2 milhões, sendo que dentre estes 6,7 milhões são 

mulheres e somente 504 mil são homens.  

De acordo com Parella (2010) as mulheres migrantes ocupam um lugar 

de grande vulnerabilidade na sociedade receptora e que são amplamente 

exploradas e discriminadas no mercado de trabalho. “O entrecruzamento das 

condições de classe, gênero e etnia condena o coletivo de mulheres migrantes 

trabalhadoras a uma situação de vulnerabilidade social acentuada pela 

concentração delas no mercado de trabalho informal”. (DUTRA, 2013, p. 181). 

Nash (2004) afirma que algo que tem sido cada vez mais associado a 

figura das mulheres migrantes no final do século XX é a sua presença no 

mercado das tarefas domésticas e de cuidado, sendo assim as mulheres 

“recém-chegadas”, acabam se tornando “mães substitutivas da infância global”. 

Nesse sentido, uma quantidade muito grande de mulheres migrantes encontra-

se nesse mercado do trabalho doméstico, sendo esta uma “atividade 

socialmente pouco valorada, etiquetada como "suja" e escassamente 

qualificada, assumida como algo inerente à condição feminina e 

frequentemente realizada na economia informal.” (PARELLA, 2010, p. 98). 

Em relação a nacionalidade dos estrangeiros no mercado de trabalho 

formal percebe-se uma diversificação muito grande, o tabela 1.1 mostra essa 

diversificação em relação ao período de 2010-2014. 

 

 

 



Tabela 1.1: Total de imigrantes com vínculo formal de trabalho, segundo principais nacionalidades 

Brasil 2010 – 2014. 

 

Nacionalidade 

 

2010 

 

2011 

 

2012 

 

2013 

 

2014 

 

Haitiana 

 

- 

 

815 

 

4.128 

 

14.695 

 

30.484 

 

Portuguesa 

 

9.746 

 

10.639 

 

11.573 

 

12.589 

 

13.119 

 

Argentina 

 

6.461 

 

7.339 

 

8.169 

 

9.103 

 

10.501 

 

Boliviana 

 

4.147 

 

5.871 

 

7.359 

 

9.514 

 

10.440 

 

Paraguaia 

 

3.795 

 

5.323 

 

6.837 

 

8.566 

 

10.399 

 

Uruguaia 

 

4.299 

 

4.724 

 

4.957 

 

5.269 

 

5.655 

 

Chilena 

 

5.522 

 

5.848 

 

5.687 

 

5.510 

 

5.548 

 

Chinesa 

 

2.220 

 

4.314 

 

4.405 

 

3.860 

 

3.797 

 

Japonesa 

 

2.282 

 

2.538 

 

2.858 

 

3.150 

 

3.528 

 

Norte-

Americana 

 

2.287 

 

2.853 

 

3.262 

 

3.346 

 

3.490 

 

Outras 

Nacionalidades 

 

18.256 

 

29.459 

 

35.669 

 

44.759 

 

57.010 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS)/Ministério do Trabalho e Emprego, 2010 – 2014. 

 

Percebe-se que durante o período observado os trabalhadores e 

trabalhadoras haitiano(a)s passaram a ocupar o primeiro lugar tornando-se 

portanto, a principal nacionalidade estrangeira presente no mercado de 

trabalho formal brasileiro. Observa-se também uma grande quantidade de 

migrantes dos países fronteiriços, e podemos relacionar esse cenário aos 

acordos firmados no âmbito do Mercosul.  



Segundo Baeninger (2012) a permeabilidade das fronteiras das quais 

fazem parte os países da América Latina, proporcionam um contexto de 

integração econômica regional, e isso contribui para a intensificação dos 

deslocamentos de população de tipo fronteiriços. Isso fica mais visível ainda no 

gráfico 1.2 que apresenta o total consolidado de imigrantes de acordo com a 

região de origem. 

 

 

         Gráfico 1.2: Número de imigrantes com vínculo formal de trabalho por regiões de origem.  

Brasil 2010 – 2014 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS)/Ministério do Trabalho e Emprego, 2010 – 2014. 

 

No tocante à faixa etária, o gráfico 1.3 mostra que mais da metade dos 

estrangeiros com vínculo no mercado de trabalho formal no período entre 

2010-2014 têm entre 25 e 50 anos. Nesse sentido, o cenário brasileiro 

encontra-se em sintonia com os países receptores de fluxos migratórios, nos 

quais as migrações são marcadas frequentemente por pessoas em idade 

produtiva. Segundo Cavalcante (2015) essa característica em relação a 

composição etária é bastante benéfica para a sociedade de destino, já que a 

“idade que o Estado mais gasta e investe no cidadão é no período da infância e 

na terceira idade. Assim sendo, o Brasil está recebendo uma mão de obra já 

formada e que pode contribuir de forma decisiva para o crescimento do país.” 

(CAVALCANTE, 2015, p. 39). 

 

 

 



 

Gráfico 1.3: Grupos de idade do total de imigrantes com vínculo formal de trabalho. Brasil 

2010-2014. 
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Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS)/Ministério do Trabalho e Emprego, 2010 – 2014. 

 

Os trabalhadores estrangeiros no Brasil mantém algo bastante 

característico e presente em outros países com tradição na inserção de mão de 

obra estrangeira que é receber uma quantidade bem elevada de imigrantes 

com formação profissional superior no mercado de trabalho formal, porém ao 

adentrar o mercado de trabalho estes tendem a preencher posições inferiores 

em relação a sua formação profissional, isso faz com que cada vez mais essa 

característica dos trabalhadores estrangeiros apresentarem-se enquanto uma 

mão de obra barata e flexível seja uma realidade também no Brasil. 

Segundo Oliveira (2015) é comum os imigrantes possuírem uma 

formação técnica e profissional superior às exigidas para que possam exercer 

sua profissão atual isso caracteriza portanto, uma inconsistência de status já 

que esses trabalhadores exercem atividades inferiores as formações e 

experiências adquiridas nos países de origem. De acordo com Cavalcante 

(2015) esse seria “o caso de dentistas, médicos, jornalistas, engenheiros que 

estão trabalhando na construção, na indústria pesada, nos abatedouros de 

frangos e carnes, entre outras atividades”. (CAVALCANTE, 2015, p.39). Na 

tabela 1.2 percebe-se que a maior parte dos trabalhadores estrangeiros no 

mercado de trabalho formal no Brasil possui formação superior e ensino médio 

completo, respectivamente. 

 

 



 

 

Tabela 1.2 Imigrantes com vínculo formal de trabalho, segundo grau de instrução, Brasil, 2010 e 

2014. 

 

Escolaridade 

 

2010 

 

2014 

 

Analfabeto 

 

49 

 

1.260 

 

Ensino Fundamental 

Incompleto 

 

2759 

 

13.257 

 

Ensino Fundamental 

Completo 

 

3.323 

 

11.874 

 

Ensino Médio Incompleto 

 

2.015 

 

6.842 

 

Ensino Médio Completo 

 

14.089 

 

36.092 

 

Ensino Superior 

Incompleto 

 

2.529 

 

3.385 

 

Ensino Superior Completo 

 

27.705 

 

38.077 

 

Mestrado 

 

816 

 

1.680 

 

Doutorado 

 

1.048 

 

1.654 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS)/Ministério do Trabalho e Emprego, 2010 – 2014. 

 

A Organização Internacional para as Migrações (2010) afirma que o 

processo de reestruturação produtiva tem atraído um contingente importante de 

estrangeiros para trabalhar em empresas instaladas no Brasil. Assim, em 2008, 

cerca de 60% das autorizações de trabalho concedidas no Brasil 

“contemplaram um contingente de estrangeiros com curso superior completo, 

incluindo mestrado e doutorado.” (OIM, 2010, p. 24). Porém, ao mesmo tempo 

percebe-se também uma grande quantidade de trabalhadores estrangeiros que 

possuem apenas ensino médio, segundo Milese (2010) são para esses 



trabalhadores que os empregadores direcionam os salários e padrões de 

trabalho mais baixos. A tabela 1.3 mostra a distribuição dos trabalhadores de 

acordo com os principais grupos ocupacionais, nesse sentido, podemos 

observar um crescimento contínuo durante o período observado na quantidade 

de trabalhadores em postos de trabalho no setor de bens e serviços industriais, 

seguido pelo grupo de profissionais das ciências e intelectuais. 

 

Tabela 1.3 Trabalhadores imigrantes com vínculo formal de trabalho, segundo principais 

grupos ocupacionais, Brasil 2010 – 2014. 

Grupos 
ocupacionais 

 
2010 

 
2011 

 
2012 

 
2013 

 
2014 

Trab. Prod. 
Bens e 
Serviços 
Industriais 

 
9.523 

 
12.785 

 
18.873 

 
33.790 

 
53.210 

Prof. Ciências e 
intelectuais 

 
18.597 

 
20.567 

 
22.712 

 
23.679 

 
25.764 

Trab. Serviços 
e vendedores 

 
8.488 

 
11.133 

 
12.969 

 
17.079 

 
25.234 

Diretores e 
gerentes 

 
13.186 

 
14.152 

 
16.137 

 
17.993 

 
19.013 

Trab. Apoio 
administrativo 

 
9.274 

 
10.193 

 
11.657 

 
13.567 

 
16.165 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS)/Ministério do Trabalho e Emprego, 2010 – 2014. 

 

Com relação a distribuição dos trabalhadores nos Estados da Federação 

a tabela 1.4 mostra que o Estado de São Paulo manteve a liderança como 

primeira Unidade da Federação de trabalho de imigrantes com vínculo formal 

de emprego, seguido por Paraná, Santa Catarina e Rio de Janeiro.  

 

Tabela 1.4 Imigrantes com vínculo formal de trabalho, nas quinze primeiras Unidades da 

Federação, Brasil, 2010 e 2014. 

UF 2010 2014 

São Paulo 32.729 58.482 

Paraná 4.573 19.163 

Santa Catarina 3.554 16.723 

Rio de Janeiro 10.539 16.297 

Rio Grande do Sul 4.522 13.993 

Minas Gerais  2.776 6.277 

Mato Grosso 1.054 3.811 

Amazonas 1.093 2.523 

Mato Grosso do Sul 858 2.512 

Bahia  1.530 2.307 

Ceará 499 2.267 

Distrito Federal  1.222 2.266 

Goiás 531 1.958 



Rondônia 368 1.575 

Pernambuco 692 1.355 

Fonte: Elaboração própria a partir dos dados da Relação Anual de Informações Sociais 

(RAIS)/Ministério do Trabalho e Emprego, 2010 – 2014. 

 

De acordo com Cavalcante (2015) o Brasil tem demandado 

trabalhadores para ocupações altamente qualificadas e por encontrar 

dificuldades com relação a oferta de mão de obra em algumas ocupações 

principalmente em determinadas áreas da região sul, essa região passou a 

necessitar de imigrantes para atividades que exigem pouca qualificação. 

 

Assim, observamos um aumento significativo dos imigrantes no sul do 

país, nos setores da construção civil e no setor de produção de bens 

industriais, sobretudo em trabalhos pesados, como, por exemplo, os 

trabalhos nas fábricas de conservas, nos abatedores de carne e 

frango, na construção civil, entre outros. Trabalhos que são 

realizados em condições duras e difíceis que os locais evitam 

realizar. (CAVALCANTE, 2015, p. 44). 

 

Um dado bastante significativo com relação a distribuição dos 

trabalhadores imigrantes é a quantidade de haitianos que tem adentrado o 

Estado de Santa Catarina. Segundo dados do Ministério da Justiça no período 

de 2011 e 2015 foram solicitados 4.352 pedidos de vistos e concessões de 

refúgio por haitianos em Santa Catarina, fazendo deste, um dos principais 

destinos dos haitianos no Brasil. Segundo Magalhães (2014) pode-se explicar 

esse fluxo tanto a partir da perspectiva das redes sociais quanto da própria 

atração do mercado de trabalho existente em Santa Catarina: 

 

Atualmente, isto é, para os fluxos migratórios atuais, a resposta 

reside na atuação das redes sociais: os amigos e parentes que já 

migraram dão referências positivas do lugar àqueles que ficaram, os 

incentivando a migrar e construindo uma rede de relações sociais e 

laborais na qual o migrante se inserirá. Previamente, já se tem 

garantias de emprego, hospedagem e ajuda inicial. Todos estes 

elementos são facilmente observados entre os haitianos em Balneário 

Camboriú: a rede social, fortalecida pela criação da Associação dos 

Haitianos em Balneário Camboriú [...] As redes sociais, 

materializadas hoje no espaço de ajuda mútua, representado pela 



Associação dos Haitianos da cidade, são um elemento fundamental 

da atual conjuntura migratória internacional e de como Balneário 

Camboriú se insere nela. Todavia, no tempo germinal do fluxo 

migratório, as redes sociais são mais produto que causa destes 

fluxos, de modo que outro fator incidiu inicialmente na orientação da 

trajetória migratória dos haitianos especificamente rumo a esta cidade 

brasileira. As respostas aos questionários aplicados indicam haver 

uma forte atuação de três empresas catarinenses no recrutamento e 

contratação de força de trabalho, ainda no Acre. Estas empresas 

foram até as cidades fronteiriças daquele estado em busca da força 

de trabalho haitiana. Estas empresas são a Multilog, a Ambiental e a 

Imbrasul Construtora e Incorporadora. (MAGALHÃES, 2014, p. 246). 

 

Todos estes dados demonstram que o Brasil passa por um momento 

singular, no que diz respeito às migrações internacionais, pois percebe-se que 

na atualidade o mercado de trabalho brasileiro vem recebendo principalmente 

imigrantes provenientes do hemisfério sul (haitianos, colombianos, 

senegaleses, peruanos e bengalis), algo que não ocorria anteriormente.  

 

Conclusão 

 

Segundo Cavalcante (2015) compreender melhor a relação existente 

entre imigração e o mercado de trabalho é primordial para conseguir analisar “a 

posição social que ocupam os imigrantes na atualidade e que ocuparão os 

seus descendentes no futuro” (CAVALCANTE, 2015, p. 46). A análise de mão 

de obra estrangeira presente mercado de trabalho formal no Brasil a partir dos 

dados da RAIS permite destacar alguns elementos que contribuem na 

compreensão do processo dessa inserção desses trabalhadores. Sendo assim, 

poderíamos destacar que no período observado ocorreu um crescimento de 

trabalhadores e trabalhadoras imigrantes com vínculos formais de trabalho. 

Outro dado importante é a presença de haitianos no mercado de 

trabalho fazendo destes atualmente a principal mão de obra estrangeira 

presente no Brasil. A América Latina e Caribe foi a região de maior procedência 

dos trabalhadores imigrantes e o grupo ocupacional de trabalhadores da 

produção de bens e serviços industriais passou a ocupar o primeiro lugar a 

partir de 2013.  



O Estado de São Paulo mantém a liderança como primeira Unidade da 

Federação na inserção de trabalhadores imigrantes e no Estado de Santa 

Catarina têm ocorrido um aumento significativo de estrangeiros, principalmente 

haitianos. 
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