
Espanha ainda indiferente à imigração qualificada 
 
Em 1978 houve 678 mil nascimentos na Espanha. Em 1998 essa cifra recuou quase 50%, para 
360 mil nascimentos. Embora a demografia não seja uma ciência exata, as contas não 
aumentam, e se no momento o número de pessoas entre 16 e 39 anos na Espanha ronda os 
15 milhões, dentro em pouco irá se reduzir em 5 milhões. A esse cenário se adiciona o fato de 
que na próxima década o número de estudantes universitários declinará em 300 mil, frente a 
2001.  
 
Segundo o mais recente estudo sobre imigração da Fundação Empresa Sociedade, estima-se 
que de hoje a 2020 serão necessários 157 mil novos imigrantes por ano para cobrir a demanda 
de trabalho, e não apenas para postos de base. Alfonso Jiménez, sócio diretor da 
PeopleMatters, é taxativo. "A imigração qualificada é uma necessidade." Do mesmo modo, 
Miguel Ángel García, diretor de RH da Vips, assinala que "além de profissionais com baixas 
qualificações, a demografia fala por si mesma. São necessários economistas, que o mercado 
nacional não oferece. Não é que não existam, simplesmente não nasceram. O declínio no 
índice de natalidade na década de 80 foi muito marcante."  
 
Um exemplo dessas necessidades é ilustrado pela empresa de consultoria Accenture, que 
recruta uma média de 3 mil jovens anualmente, e que já recorreu ao mercado latino-
americano para incorporar perfis tecnológicos para a Coritel, companhia do grupo que presta 
serviços de desenvolvimento, principalmente no Peru, mas também na Colômbia, Equador, e 
Costa Rica.  
 
Maria José Sobrinos, diretora de RH da Accenture, explica que conseguiram 250 formados, 178 
com experiência. "A partir de 2000 o declínio no nível de nascimentos se fez sentir, e nos 
obrigou a recorrer a outras fontes de profissionais, daí a contratação dessas pessoas 
qualificadas e experientes." Javier Caycho, de 33 anos, engenheiro industrial formado pela 
Universidade Católica do Peru, é uma dessas pessoas. Ele enfatizou que esse cargo é uma 
oportunidade para enriquecer sua experiência profissional.  
 
Indiferença à falta  
 
Com o objetivo de analisar a fundo esse panorama de trabalho, a E&E pesquisou a opinião de 
empresas, de RH e em geral É preciso atrair mão-de-obra qualificada imigrante? Enquanto as 
consultoras confirmam essa necessidade a médio prazo, 15 empresas parecem ainda não 
pensar assim. As que contestaram asseguram que por hora não vêem necessidade de recrutar 
profissionais fora do país. A Siemens assim expôs sua política de recrutamento: "para os perfis 
altamente qualificados que costumamos requisitar não nos lançamos em procura no mercado 
internacional de maneira direta, nem vamos buscá-los no exterior. O que fazemos é aproveitar 
o pessoal qualificado que já existe na Espanha ou que está no estrangeiro, mas que mostra 
interesse direto por nossas vagas de trabalho, e nos manda seus currículos. Logicamente, o 
recrutamento pela internet constitui o melhor meio."  
 
Com a mesma linha de pensamento, Sonsoles Seijas, diretora de RH da Sun Microsystems, 
disse que sua multinacional desenvolveu ferramentas internas de seleção de profissionais cada 
vez mais globais "que nos permitam dar oportunidades para profissionais altamente 
qualificados que trabalham em mais de cem países onde a Sun marca presença." Sun e 
Siemens parecem já ter assegurado seus talentos.  
 
Sacyr Vallehermoso também não vê necessidade de sair procurando. "No momento, estamos 
contratando profissionais locais, na Espanha, e nos países onde desenvolvemos nossa 
atividade, em vez de procurarmos por imigrantes qualificados", explicou Milagros Venegas, 
diretora de RH dessa empresa. As entidades financeiras e as empresas de telecomunicações 
também não pensam, por enquanto, na imigração qualificada para cobrir seus cargos no meio 
prazo.  
 
Por outro lado, a USP Hospitales já se pôs em campo no estrangeiro para localizar os perfis 
que não encontra na Espanha. Begoña Landazuri, diretora de RH da USP Hospitales, disse que 



"o problema para incorporar esses perfis da área de saúde, enfermeiras e médicos, 
principalmente, reside na regulamentação legal que, às vezes, limita as permissões de 
trabalho e as homologações de diplomas.  
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