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RESUMO. Esta pesquisa analisa o perfil imigratório do Brasil por meio dos Censos de 2000 e 2010 com base nas 
nacionalidades dos imigrantes, sua composição e crescimento nesta década que fora permeada de significativas 
mudanças conjunturais nas searas econômicas, sociais e geopolíticas da nova agenda internacional de imigrações. 
Utilizou-se a metodologia das escalas geográficas que possibilitaram as inferências e as análises estatística e espacial, 
com base nos Censos de 2000 e 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a fim de delinear um perfil 
imigratório no Brasil e estabelecer projeções para as próximas décadas, inserido na hipótese de que o Brasil possui um 
quadro cíclico em seus fluxos imigratórios, de expansão, estabilização e declínio. Segundo os resultados verificados 
por meio da metodologia de análise cartográfica coroplética e multiescalar, o Brasil se tornou um dos países com 
maior crescimento no número de imigrantes no período compreendido entre 2000 e 2010, sendo esse número maior 
que dos países historicamente receptores de grandes levas de imigrantes. Observam-se os fenômenos cíclicos de 
expansão-estabilização-declínio dos fluxos migratórios para determinados países de origem, bem como a ocorrência 
de migrações que não obedecem a essa ordem cíclica e de imigrantes de países com vieses duais para o médio e longo 
prazo, que especialmente afetam a estrutura social, econômica e de inserção geopolítica do Brasil. Destacam-se, 
especialmente, as mudanças de configuração de nacionalidade e quantidade destes imigrantes e relacionando-os 
às especificidades internacionais que provocaram aumento de 3,5 vezes no número de imigrantes de 2000 (76.175 
imigrantes) em relação a 2010 (345.626 imigrantes). Inferiram-se duas tendências para o período analisado: uma 
cíclica de expansão-estabilização-declínio, que deverá formar um parâmetro a ser seguido pelos imigrantes dos EUA, 
Reino Unido e Japão, dada a recuperação econômica destes, e uma não cíclica, vista no Haiti, Bolívia, Paraguai e, em 
menor grau, para outros países latinos, em virtude da desestabilidade econômica, política e social em trânsito nos 
países destes imigrantes, confirmando as fortes tendências de permanência em médio e longo prazo destes no Brasil. 
Em suma, tem-se o Brasil como um grande país receptor de imigrantes, com crescimento da população imigrante em 
quase 330 pontos percentuais em relação aos EUA, por exemplo. 

Palavras-chave. Imigração, Censo, Brasil.

ABSTRACT. This research analyses the Brazil’s migratory outlook throughout the Censuses of 2000 and 2010 regarding 
the nationalities of immigrants, their composition and growth during this decade of significant changes in economic, 
social and geopolitical structures of the new international agenda of immigration flows. We have used the methodology 
of geographic scales that enabled the inferences and the statistical and spatial analysis, based on the Censuses of 
2000 and 2010 of the Brazilian Institute of Geography and Statistics; in order to outline an immigration outlook in 
Brazil and establish projections for the next decades, inserted on the hypothesis that Brazil holds a cyclical framework 
in its immigration flows, with expansion, stabilization and decline. According to the obtained results through the 
methodology of cartographic and multiscale analysis, Brazil became one of the countries with the highest growth 
in the number of immigrants in the period between 2000 and 2010, a number higher than of historically countries 
that receive large numbers of immigrants. We notice the cyclic phenomena of expansion-stabilization-decline of 
migratory flows to certain countries of origin, as well as the occurrence of migrations that do not follow this cyclic 
order and immigrants from countries with dual bias for medium and long term, which especially affect the social, 
economic and geopolitical structure insertion of Brazil. Are highlighted, particularly the configuration changes of 
nationality and quantity of these immigrants and relating them to international specificities that caused 3.5-fold 
increase in the number of immigrants from 2000 (76,175 immigrants) compared to 2010 (345,626 immigrants). 
We have inferred also two trends for the analysed period: a cyclical expansion-stabilization-decline, which should 
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form a parameter to be followed by immigrants from the USA, UK and Japan, given the economic recovery of these 
countries and a noncyclic one, viewed on Haiti , Bolivia, Paraguay and, in a lesser degree, other Latin countries, due 
to the economic and social destabilization in transit in those countries of these immigrants, confirming the strong 
tendencies of permanence of these immigrants in a medium and long term in Brazil. In short, Brazil presents itself 
as a great receiver country of immigrants, with the growth of the immigrant population by nearly 330 percentage 
points compared to the USA, for example.

Keywords. Immigration, Census, Brazil.

INTRODUÇÃO

Com a expansão do capitalismo internacional nas duas últimas décadas do Século XX e 
sua estabilização nos países ditos centrais, bem como seu crescimento atrativo nos países ditos 
periférico na primeira década do Século XXI, inúmeras especificidades tomaram espaço e ganharam 
destaque nas esferas econômica, social, política e também geográfica. Todavia, o crescimento 
populacional e a expansão demográfica, aliados à procura cada vez maior por melhores condições 
laborais, de vida e bem-estar, colocaram em voga novamente um assunto que era recorrente entre 
o final do Século XIX e a ebulição da Segunda Guerra Mundial e a posteriori tornou-se esquecido 
ou subjugado a pontualidades nacionais restritas: as migrações internacionais.

Uma das características mais marcantes da história do capitalismo tem sido a intensa 
mobilidade espacial da população. Dentro de cada país, as cidades transformaram-se em lócus 
hegemônico da acumulação de capital, acelerando o processo de urbanização, fruto não só do 
crescimento vegetativo da população mas principalmente das migrações internas oriundas do campo, 
visto que, como afirma Brito (1995: 53), “não houve economia e sociedade que se desenvolvessem 
sem que houvesse uma intensa mobilidade espacial da população”. 

Todavia, essas migrações de ordem econômica também ocorrem entre os diferentes países, o 
que constitui outro traço do desenvolvimento do capitalismo, dado que este se desenvolve de forma 
distinta entre os países. A história recente não poderia ser bem entendida se não fosse considerada 
a interação entre os países através das suas populações. A própria identidade de muitos deles, a 
sua constituição como nação, foi um produto do movimento internacional de diferentes povos.

O Brasil havia recebido perto de cinco milhões de imigrantes entre 1819 e fins da década de 
1940 (SANTOS, 2010) e posteriormente havia estagnado, recebendo apenas refugiados judeus, 
sírios, libaneses e palestinos em sua maioria. No entanto, vem apresentando nas últimas duas 
décadas – como demonstrado nos Censos de 2000 e 2010, realizados pelo Instituto Brasileiro de 
Geografia e Estatística – um crescimento expressivo no número de imigrantes legais, ilegais e 
refugiados que escolhem o país por distintas questões, em especial pelas oportunidades de trabalho, 
ainda que este seja de quase escravidão (RANINCHESKI et al, 2013).

Nesse sentido, a proposta deste artigo está centrada na análise gráfica e espacial dos fluxos 
imigratórios com destino ao Brasil com base nos dados estatísticos dos recenseamentos dos 
anos de 2000 e 2010, destacando especialmente as mudanças de configuração de nacionalidade 
e quantidade desses imigrantes e relacionando essas mudanças às especificidades internacionais 
que provocaram o aumento de 3,5 vezes no número de imigrantes observado em 2010 (345.626 
imigrantes) pelo IBGE em relação a 2000 (76.175 imigrantes). Assim, esses números exigem 
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uma profunda análise e interpretação vis-à-vis à consecução de políticas migratórias por parte 
do governo brasileiro e amalgamação da sociedade brasileira com os inúmeros imigrantes que 
chegam ao país anualmente.

Destarte, a retomada dos fluxos imigratórios ao Brasil no Século XXI começa a tomar uma 
linha de frente já abordada por Zamberlam et al (2009), que também torna incipiente o interesse 
da mídia e da sociedade sobre essas novas levas de imigrante que adentram no território brasileiro 
anualmente. Nesse sentido, a abordagem multiescalar constitui uma ferramenta importante para 
interpretar e compreender esse novo fenômeno, trazendo as relações e indagações abaixo:

• Quais as motivações que incitam o grande fluxo migratório que aporta no território brasileiro 
nas últimas duas décadas;

• Quais são as principais regiões brasileiras que recebem esse fluxo migratório;
• Os principais grupos de imigrantes que escolhem o território brasileiro e sua relação com 

as escalas geográficas internacionais (trabalho, refúgio, desenvolvimento econômico, crescimento 
demográfico);

• O impacto desses grupos imigratórios na sociedade e economia brasileira;
• A abordagem multiescalar inserida na política imigratória brasileira (ou ainda na política 

externa brasileira no âmbito das imigrações).
Nesse sentido, a cartografia temática mostra-se extremamente útil para responder e traduzir 

as questões pontuais acima e indicar as tendências da imigração no Brasil contemporâneo, visto 
que esse processo tem sido definidor dos rumos econômicos e sociais do país nos últimos três 
séculos e certamente será muito considerável agora, com o Brasil inserido nas redes mundiais de 
poder e gestão, o que coloca novamente a abordagem multiescalar como um forte instrumental 
para estas questões. 

VARIAÇÃO DA IMIGRAÇÃO NO BRASIL ENTRE 2000 E 2010

Como ponto de partida para este estudo, optou-se pela análise gráfica e cartográfica da 
variação do número de imigrantes e sua proveniência com base nos dados estatísticos oriundos 
dos recenseamentos de 2000 e 2010, dado que a contagem de imigrantes no Brasil é realizada 
majoritariamente por três órgãos federais: Ministério da Justiça, Polícia Federal e Instituto 
Brasileiro de Geografia e Estatística. 

Decidiu-se pela análise exclusiva dos dados do IBGE em virtude da não mudança da sua 
metodologia de contagem nos dois últimos censos e pelo fato de possuir dados para todos os países 
e territórios, ao passo que os outros dois órgãos possuem estatísticas apenas para países-membro 
da Organização das Nações Unidas. Além disso, estes últimos, em sua metodologia colocam na 
mesma categoria imigrantes ilegais, refugiados, apátridas, estrangeiros registrados e residentes 
temporários, o que dificultaria uma análise precisa, em virtude da variação acentuada do ingresso 
e partida desses grupos.

Portanto, utilizar-se-ão as definições de imigrante de Rosière: “Les populations ou communautés 
immigrées sont formées d’individus ayant migré dans un autre État que celui dont ils sont 
originaires.” (ROSIÈRE, 2007: 339), com a condição de estejam registrados e contabilizados pelo 
IBGE de acordo com sua metodologia, a fim de evitarem-se prejuízos às inferências da pesquisa.
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Logo, com base nas tabelas estatísticas de recenseamento de estrangeiros para os anos de 2000 
e 2010, construiu-se, à luz da classificação de estrangeiros, o seguinte documento cartográfico, que 
mostra a evolução, por país de origem, do número de estrangeiros existentes no Brasil (Figura 1). 

Figura 1 – Variação do número de imigrantes por país (2000/2010)

Elaborado por Roberto Rodolfo Georg Uebel em 03/11/2013 com Philcarto.

Este primeiro mapa, que utiliza a projeção de Kavrayskiy a fim de evitarem-se distorções e 
obter-se melhor compreensão visual, apresenta os direcionamentos e concentrações dos países que 
mais enviam imigrantes ao Brasil, em especial aqueles localizados na parte austral da América do 
Sul e na Europa Ocidental, além de Estados Unidos, China, Coreia do Sul, Japão, Haiti e Angola. O 
documento ainda corrobora teorias contemporâneas de que as imigrações não são mais restritas 
ao movimento norte-sul e de que há um forte aumento nas migrações sul-sul, em especial no caso 
Bolívia-Brasil e Angola-Brasil.

A propósito de auxílio instrumental na inferência das variações estatísticas de imigrantes, 
elaborou-se um gráfico com as vinte maiores diferenças positivas por país, o qual evidencia o 
crescimento no número de imigrantes por país que levou a uma sensível variação nesse período 
de dez anos (Figura 2).
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Figura 2 – Vinte maiores variações positivas por nacionalidade dos imigrantes entre 2000 e 2010

Fonte: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – Censos de 2000 e 2010.

Essas vinte maiores variações positivas apontam para uma mudança na própria multipolarização 

econômica e estrutural que já projetava, no início da década passada, uma maior inserção do Brasil na agenda 

internacional, atraindo imigrantes para cargos especializados com forte exigência de mão de obra qualificada. 

Durante o decênio analisado no presente estudo, esse tipo de mão de obra não apresentou crescimento 

considerável interno no Brasil para suprir essas carências, o que justifica o expressivo aumento do número de 

imigrantes norte-americanos, japoneses, britânicos, franceses, alemães, canadenses, australianos, chineses 

e suíços no período. Esses países, notoriamente conhecidos por sua mão de obra altamente qualificada e 

por serem sede de grandes centros de tecnologia e inovação, acabam participando de um fenômeno de mass 

migration explicado por Hatton et al. (1998), qual seja, a exportação do excesso de profissionais para países 

em ascensão na agenda internacional de comércio, indústria e investimento em serviços, por exemplo, o 

Brasil. Portanto, não surpreende que justamente essas nações sejam apontadas como aquelas que mais 

cresceram no ranking de envio de imigrantes ao território brasileiro.

Outro grupo de importante expressão nessa listagem é o grupo de vizinhos ou países próximos ao 

Brasil, ou seja, Paraguai, Bolívia, Argentina, Peru, Uruguai, Colômbia e México, cujos cidadãos buscam 

no Brasil, um middle ou regional power, de acordo com a literatura de Relações Internacionais, melhores 

condições sociolaborais que não encontram em seus países de origem, mesclados por oportunidades laborais 

qualificadas. Entretanto, esses grupos se diferenciam por alguns aspectos.

Nesse sentido, ainda que Paraguai, Argentina e Bolívia sejam próximos, por exemplo, as motivações 

de imigração dos cidadãos desses países são diferentes em escala local-regional, e similares quando numa 
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análise escalar geográfica internacional. Tal fenômeno é observado nas situações peculiares dos imigrantes 

bolivianos e argentinos em São Paulo, por exemplo. Enquanto o crescente número de bolivianos, país que 

apresenta o quinto maior crescimento de imigrantes no Brasil, encontra-se subjugado em sua maioria ao 

trabalho quase escravo em confecções têxteis, os imigrantes argentinos estão cada vez mais inseridos em 

trabalhos que demandam profissionais qualificados, por exemplo, nos setores de energia e finanças.

Um terceiro grupo de destaque nessa variação decenal é o conjunto de países formado por Portugal, 

Espanha e Itália, nações que sofreram com a forte crise de desemprego e estagnação econômica no período 

em estudo e que possuem laços históricos de imigração com o Brasil. Tais motivos tornaram novamente o 

país – em fase de crescimento e expansão econômica mesmo nos períodos de crise cíclica – atrativo para 

profissionais qualificados e semiqualificados. A literatura chama a atenção para a questão de que os países 

desse grupo estão entre os que também mais recebem imigrantes brasileiros, em sua maioria ilegais, o que 

causa uma contraposição de situações, a ser analisada mais adiante nesta pesquisa.

Por fim, o último país que merece destaque neste rol de maiores diferenças positivas é o Haiti, que, 

segundo dados estatísticos ratificados do IBGE, não possuía nenhum estrangeiro com status de imigrante 

no Brasil no ano de 2000, mas em 2010 já contava com 4.500 imigrantes e, segundo projeções extraoficiais, 

em 2013 contaria com mais de doze mil imigrantes em território brasileiro. A situação do Haiti difere 

daquela observada nos três demais grupos, que em sua maioria estão ligados às motivações econômicas e 

laborais para o ato de imigrar, em virtude de o país estar em guerra civil desde o fim do século passado e 

da ocorrência de um terremoto em janeiro de 2010 Esse evento matou aproximadamente 200 mil pessoas, 

segundo estatísticas oficiais, e desabrigou, não apenas no sentido original da palavra, mas também de forma 

social e econômica, mais de um milhão de habitantes, que encontraram no Brasil a oportunidade de um 

recomeço social que os demais vizinhos do país não proporcionariam. Em virtude da imigração em massa 

de haitianos ter começado em 2010, segundo estimativas não oficiais de pastorais imigrantes, consulados 

e órgãos da sociedade civil, haveria no primeiro semestre de 2014 em torno de 50 mil imigrantes haitianos, 

em sua grande parte ilegal ou sem assistência oficial do Estado brasileiro. 

Realizada essa breve análise do crescimento dos maiores grupos de imigrantes no Brasil no decênio 

2000-2010, é importante também destacar as maiores quedas de grupos estrangeiros no país.

Se, com a ascensão econômica e macroestrutural do Brasil, o aumento do número de imigrantes 
foi expressivo para mais de cem nacionalidades, as vinte nações representadas no ranking acima 
sofreram de um processo de contraimigração, verificando-se uma queda no número de imigrantes 
entre 2000 e 2010. 

A variação mais significativa é observada na imigração taiwanesa, visto que, segundo os dados 
analisados, não existia nenhum cidadão taiwanês com status de imigrante em 2010 no Brasil, ao 
passo que em 2000 havia 1.058 desses imigrantes. Essa variação negativa pode ser explicada pela 
não política imigratória existente no Brasil combinada com ações de controle ao contrabando de 
mercadorias e a inexistência de relações diplomáticas entre o Brasil e a República da China, vulgo 
Taiwan. 

É sabida a existência de centenas de taiwaneses nos grandes centros urbanos brasileiros, 
em especial São Paulo, Porto Alegre, Rio de Janeiro e Foz do Iguaçu, em virtude do comércio de 
produtos contrabandeados de Taiwan, China, Vietnã e países vizinhos. Destarte, a inexistência de 
taiwaneses imigrantes nas estatísticas pode ser justificada e até compreendida pela ação dos órgãos 
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de fiscalização de contrabando aliada à unilateralidade da imagem do “migrante criminoso”, que 
aponta principalmente para os delitos cometidos por imigrantes e não para as agressões xenófobas 
(PÓVOA NETO, 2005). 

É mister destacar o grupo de nacionais imigrantes dos países do Oriente Médio e continente 
africano, que se encontram divididos entre duas possibilidades, conforme aponta Rocha-Trindade 
(1995): remigrar para um terceiro país ou retorno para o próprio país. Essa situação é muito comum 
em países que apresentam instabilidade política, por exemplo, Síria (importante ressaltar que antes 
de 2010 o país ainda não havia ingressado em novos confrontos e guerra civil interna, como está 
acontecendo desde a Primavera Árabe em 2011 até a contemporaneidade), Quênia, Gana e demais 
países do grupo Oriente Médio-África, que antes de 2000 eram marcados por conflitos internos 
de cunho étnico e político, mas que, ao final da década apresentavam estabilidade e possibilidade 
de retorno de seus nacionais. No caso da remigração para outro país, os cidadãos palestinos são 
um exemplo clássico, pois buscam se estabelecer em países próximos ao agora Estado da Palestina, 
como Jordânia, Egito, ou até mesmo retornaram para Israel, mas sempre estiveram próximos aos 
familiares na Cisjordânia e Gaza. Por outro lado, com a presença já consolidada no Brasil há mais 
de décadas, muitos que eram considerados imigrantes palestinos optaram pela naturalização e 
obtenção da nacionalidade brasileira (PETERS, 2007).

BREVE PERFIL DA IMIGRAÇÃO INTERNACIONAL NO BRASIL EM 2000

No ano de 2000, prévio aos acontecimentos de setembro de 2001, que transformaram a 
geopolítica internacional no que tange aos assuntos de segurança nacional, terrorismo e aumento de 
refugiados e imigrantes em países centrais, em virtude da fuga de países do Oriente Médio e Norte 
da África, o Brasil apresentava, segundo estatísticas do IBGE, 76.175 estrangeiros considerados 
imigrantes em seu território, representando apenas 0,04% da população total do Brasil. Trata-se 
de um número pouco expressivo, se consideradas as proporções de imigrantes em outros países 
(ROSIÈRE, 2007) e se observada a composição da população brasileira por imigrantes entre os 
séculos XIX e XX (UEBEL, 2013). Desta forma, a Figura 4 apresenta a composição dos maiores 
grupos de imigrantes no Brasil à época.

Observando-se o gráfico acima, presenciamos uma forte participação de imigrantes 
provenientes de países latino-americanos na composição total, uma vez que, quando somados 
aqueles de nacionalidade argentina, paraguaia, boliviana, uruguaia e peruana, chega-se a 37% 
do total, porcentagem um pouco menor que o restante dos demais países, 38%. É importante 
destacarmos a posição dos Estados Unidos em terceiro lugar com 8% dos imigrantes, número que 
dobrou no recenseamento de 2010, levando esse país a alcançar a primeira posição no ranking de 
imigrantes ao Brasil, consoante analisaremos no capítulo a seguir. 

Quando combinadas a taxa de participação com os números totais de imigrantes por 
nacionalidade, encontramos tendências mais explícitas de proveniência desses indivíduos (Figura 5).
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Figura 4 – Percentual de imigrantes por nacionalidade no Brasil em 2000

Fonte: Censo de 2000. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística

Figura 5 – Percentual de imigrantes x número total de imigrantes por nacionalidade no Brasil no ano 2000.

Elaborado por Roberto Rodolfo Georg Uebel em 03/11/2013 com Philcarto.

Elaborado com Philcarto * 03/11/2013 14:25:47 * http://philcarto.free.fr
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IMIGRANTES 2000
 7535  [ARG]

 7198  [PRY]

 4934  [URY]

 2480  [DEU]
 1307  [LBN]
 433  [GUY]
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O mapa anterior permite duas notáveis inferências que caracterizarão posteriormente as migrações 

internacionais para o Brasil: a retomada das imigrações da Europa Ocidental, China e Japão, após uma 

estagnação geral desde a década de 1960, e o crescimento das migrações sul-sul, um fenômeno de corte 

quase contemporâneo e ainda rebatido por muitos imigrantistas. Quanto ao continente africano, o destaque 

centra-se em Angola, onde a motivação para emigrar ao Brasil, segundo Petrus (2005), é dada por três 

fatores: refugiados políticos, estudantes de intercâmbio por meio de convênios Brasil-Angola, e refugiados 

beneficiados pela Lei de Anistia de 1998.

BREVE PERFIL DA IMIGRAÇÃO INTERNACIONAL NO BRASIL EM 2010

Com a passagem de um decênio de fortes transformações políticas, sociais, econômicas 
e culturais no cenário internacional, mais acentuadas pelas ações terroristas que se sucederam 
desde 2001 e por inúmeros conflitos em distintas partes do mundo, e em concordância com a 
crise econômica internacional do triênio 2008-2009-2010, arguimos uma mudança considerável 
no panorama das migrações internacionais com destino ao Brasil, agora com 345.626 imigrantes 
(0,18% da população total do país, porcentagem 4,5 vezes maior que a obtida em 2000). 

O número de imigrantes no Brasil torna-se ainda mais significativo quando consideradas 
as estatísticas de outros países que historicamente recebem mais imigrantes que o Brasil, exempli 
gratia os Estados Unidos da América, que para o mesmo período (entre os anos de 2000 e 2010) 
apresentou um crescimento de apenas 23,97% no número de imigrantes, enquanto o Brasil teve 
um crescimento de 353,72%. Tal aumento corrobora o fato de que as mudanças na macroestrutura 
conjuntural do país nas áreas de infraestrutura, construção, tecnologia, inovação e serviços 
tornaram atrativa a vinda de imigrantes estrangeiros e, portanto, reconfiguraram a composição 
dos grupos de imigrantes no Brasil, conforme a Figura 6.

Figura 6 – Percentual de imigrantes por nacionalidade no Brasil em 2010

Fonte: Censo de 2010 – Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística.
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A análise do gráfico acima comprova o que já havia sido elucidado anteriormente neste artigo: 
Estados Unidos e Japão mais que duplicaram o número de imigrantes no Brasil, justamente os 
países que mais foram afetados pela crise econômica iniciada em 2008, ocasionando aumentos 
sucessivos nas taxas de desemprego e recessão caracterizada por baixa oferta de postos de trabalho 
com significativa oferta de mão de obra ultraqualificada. Esses trabalhadores encontraram no 
Brasil um cenário macroeconômico em crescimento, próspero e protegido contra as oscilações 
econômicas internacionais dos grandes centros, ocasionado pelo crescimento das indústrias de 
petróleo, gás, mineração e de alta tecnologia Coincidentemente, trata-se de setores que exigem 
uma qualificação profissional de excelência e mão de obra especializada existente em países como 
Estados Unidos e Japão, possibilitando no Brasil, portanto, uma abertura a esse exército de mão 
de obra disponível nos dois países. A participação de imigrantes britânicos também é ímpar, posto 
que em 2000 estes ocupavam a vigésima posição e em 2010 já se encontravam em oitavo lugar no 
ranking de países que mais enviaram imigrantes ao Brasil, também seguindo a mesma tendência 
dos Estados Unidos e Japão.

Outras duas nacionalidades que merecem destaque são os espanhóis, portugueses e italianos, 
que ganharam algumas posições nesse ranking, em virtude da crise econômica e social que começou 
a abalar a Europa Ocidental no início de 2009, com altos índices de desemprego, o que levou à 
volta da imigração europeia ao Brasil. Paraguai e Bolívia ainda possuem grande participação, se 
observarmos o mapa coroplético a seguir, que combina o percentual de imigrantes com os números 
totais (Figura 7). 

Figura 7 – Percentual de imigrantes x número total de imigrantes por nacionalidade no Brasil no ano de 

2010

Elaborado por Roberto Rodolfo Georg Uebel em 03/11/2013 com Philcarto

Elaborado com Philcarto * 03/11/2013 14:26:22 * http://philcarto.free.fr

[=AM] TX IMIGRANTES 2010
17,06

N= 1  M=17,06  S=0,00
14,21

N= 1  M=12,58  S=0,00
11,37

N= 0

8,53

N= 3  M=7,34  S=0,52
5,69

N= 4  M=4,58  S=0,44
2,84

N= 144  M=0,21  S=0,47
0,00

As superfícies dos retângulos do histogramasão proporcionais ao número de unidades espaciaisem cada classe definida sobre a variável :'TX IMIGRANTES 2010'máximo = 144 para a classe n° 1

IMIGRANTES 2010
 58948  [USA]

 43480  [JPN]

 23088  [BOL]

 13379  [ARG]

 2950  [MEX]
 2  [LKA]
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Os dois vizinhos do Brasil seguem uma tendência de inserção territorial e demográfica distinta 
do Japão, Estados Unidos e Europa Ocidental, pois operam em um cenário de médio a longo prazo 
de estabelecimento e vinculação com as redes no Brasil, em especial de trabalho, decorrente da 
instabilidade nos seus países de origem. Os imigrantes norte-americanos, japoneses e europeus 
seguem uma tendência cíclica de expansão, estabilização e declínio da imigração ao Brasil, em 
observância stricto sensu às condições econômicas e de emprego em seus países de origem. Os 
imigrantes bolivianos e paraguaios, por outro lado, inserem-se integralmente à sociedade, econômica 
e redes de trabalho no Brasil, posto que não há perspectivas de alteração do status e retorno de 
um cenário econômico e político habitável a esses imigrantes na Bolívia e Paraguai. Além disso, 
muitos ingressam no Brasil de forma ilegal e portanto não poderiam retornar facilmente aos seus 
países, dadas as questões burocráticas e legais.

Um país que merece atenção é o Haiti, que, conforme abordado anteriormente, em observância 
à crise civil que se acentuava no país e o terremoto concomitantes em 2010, já apresentava indícios 
de forte participação no perfil imigratório do Brasil nos anos posteriores, uma vez que em 2000 
estava na 148ª posição e em 2010 na 16ª posição, um aumento muito expressivo que começa a ser 
estudado atualmente pela academia, em virtude de suas consequências econômicas e sociais para 
a sociedade e o Estado brasileiro. Segundo estatísticas extraoficiais, a tendência é que a imigração 
haitiana, ainda não passível de classificação cíclica ou não cíclica, consolide-se nas primeiras 
posições de composição do perfil migratório brasileiro nos próximos anos, já que esta é a maior 
imigração em massa e concentrada desde a vinda dos italianos e japoneses no início do Século XX.

CONCLUSÕES

À luz dos resultados apurados ao longo deste estudo, por meio de combinação de metodologias 
de análise coroplética e multiescalar, podem-se tecer algumas conclusões prévias que merecem 
maior atenção em estudos futuros acerca do perfil das migrações internacionais ao Brasil nas 
últimas duas décadas e as tendências para o Século XXI, dadas as transformações em curso nas 
searas econômicas, sociais, políticas (e geopolíticas) da agenda internacional, com foco especial 
para a América Latina, Estados Unidos, Europa Ocidental (mais precisamente Portugal, Espanha, 
Itália e Reino Unido), Haiti, Angola e Japão.

A pesquisa mostrou e comprovou duas tendências para o período analisado. Por um lado, 
existe uma tendência cíclica de expansão-estabilização-declínio, que deverá formar um parâmetro 
a ser seguido pelos imigrantes dos Estados Unidos, Reino Unido e Japão, vis-à-vis a recuperação 
econômica desses três países e o aumento da demanda pela então perdida mão de obra especializada. 
Tais fenômenos são concomitantes com a especialização da mão de obra brasileira por meio 
de incentivos do governo federal em programas específicos como o Ciência sem Fronteiras e 
Pronatec, com a possível substituição da mão de obra imigrante ao fim do ciclo. Por outro lado, 
também foi constatada uma tendência não cíclica para o Haiti, Bolívia, Paraguai e, em menor grau, 
para outros países da América Latina, em virtude dos já supracitados fatores de desestabilidade 
econômica, política e social em trânsito nos países de origem desses imigrantes, possibilitando e 
corroborando as fortes tendências de permanência em médio e longo prazo desses imigrantes no 
Brasil. No caso dos imigrantes de Angola, Portugal, Espanha e Itália, não é possível estabelecer um 
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padrão de linearidade ou de ciclo de maturação de sua imigração, visto que as motivações para essa 
migração ainda estão em curso (ZAMBERLAM et al, 2009), com probabilidade de estabilização ou 
continuidade de um processo similar ceteris paribus.

Destarte, a análise cartográfica apresenta alguns resíduos de menor interferência sobre o perfil 
imigratório no Brasil para o período analisado, que podem trocar de direcionamento por questões 
pontuais de conflitos e, novamente, de ingerência econômica no decorrer dos próximos decênios, 
como por exemplo, Síria, Taiwan, Palestina e algumas nações africanas, onde a opção de emigrar 
para o Brasil é mister. Posto isso, a pesquisa apresenta distintos caminhos para aprofundamento 
e análise, em especial por meio da metodologia de escalas geográficas de poder e gestão aplicadas 
para os grupos imigratórios mais influentes em múltiplos aspectos no Brasil: latino-americanos, 
norte-americanos e europeus, possibilitando o rascunho de possíveis políticas imigratórias de 
médio e longo prazo.

Em suma, com inferência nos dados apresentados, o Brasil pode novamente ser considerado 
um grande receptor de imigrantes, após os ciclos vislumbrados em fins do Século XIX e primeiro 
quartel do Século XX, com crescimento da população imigrante em quase 330 pontos percentuais 
em relação aos Estados Unidos, por exemplo, e com setores específicos aptos para a recepção 
desses grupos. Porém, também foram observadas condições de trabalho e bem-estar aquém do 
desejado para as populações imigrantes não cíclicas e duradouras, conforme apresentado acima. 
Uma análise mais profunda dos dados oriundos da presente pesquisa permitirá uma ação prática, 
com base teórica e nas séries históricas dos próximos anos, em prol de uma nova inserção do Brasil 
nos fluxos internacionais de imigração, que não deverão se estabilizar em médio prazo.
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