
Salários "tax free" atraem brasileiros para vagas em Dubai 
Maria Carolina Nomura 
 
Segurança e conforto são outros benefícios apontados 
 
Na esteira da abertura, há menos de um ano, de vôos diretos entre São Paulo e Dubai, 
passaram a embarcar para o Oriente Médio não apenas turistas rumo ao exotismo e à 
efervescência do emirado mas também profissionais em busca de altos salários, baixos 
impostos e qualidade de vida. 
 
Dubai, que fica nos Emirados Árabes Unidos, é um canteiro de obras de luxo dentro de uma 
nação que cresce mais do que a média mundial. 
 
Segundo o Departamento de Turismo de Dubai, a presença de latino-americanos no emirado 
cresceu 56% em 2007, se comparada ao ano anterior. 
 
Para suprir a demanda de mão-de-obra qualificada -sobretudo a de engenheiros, médicos e 
profissionais ligados ao turismo e à indústria química-, o país recruta trabalhadores do mundo 
inteiro. Estimativas apontam que 8 em cada 10 pessoas que vivem atualmente no emirado são 
estrangeiros. 
 
De acordo com a Embaixada do Brasil na capital Abu Dhabi, existem 817 brasileiros 
registrados no setor consular. Boa parte desse contingente trabalha para a estatal Emirates 
Airlines, que tem abertas mais de 150 vagas para comissários de bordo, entre outros cargos. 
 
Diego Meneghetti, 25, é um dos que trocaram a capital paulista por Dubai para atuar como 
comissário. "É covardia comparar qualquer companhia aérea brasileira com a Emirates. Eles 
possuem uma infra-estrutura impecável", destaca. 
 
O chamado salário "tax free" (ou livre de impostos) é outro chamariz de Dubai, principalmente 
para os brasileiros, que aqui deixam quatro meses da renda mensal para o governo. 
 
Para Rinaldo Ribeiro, 33, gerente de segurança de informação de um banco, os rendimentos 
por lá são "muito maiores do que no Brasil". Há três anos no emirado, ele não pensa em 
retornar tão cedo: "A minha qualidade de vida é muito superior à que tinha no Brasil". 
 
A segurança também é um ponto positivo, na visão de Marcelo Cunha, 40, que representa 
produtos brasileiros. 
 
Concorrência 
 
Apesar dos atrativos, nem tudo é simples nessa busca pelo eldorado. Quem pretende se 
aventurar no deserto deve enfrentar obstáculos dos mais diversos, como a concorrência de 
indianos e paquistaneses que fornecem mão-de-obra qualificada e por valores bem mais 
baixos. 
 
"O brasileiro deve ter, no mínimo, inglês fluente e um diploma de nível superior", sugere 
Cecília Reinaldo, 27, sócia de uma imobiliária em Dubai. 
 

 
Leia mais: 
 
Contratação: Companhias selecionam brasileiros 
 
O Grupo Emaar, por meio da agência de recrutamento M/Brazil, selecionará, até 23/6, 36 
pessoas em São Paulo para trabalhar em hotéis (www.tripulantes.com.br). Nos dias 5 e 6/7, o 
Grupo Emirates recrutará em São Paulo e no Rio (www.emiratesgroupcareers.com, nos links 
"Cabin Crew Opportunities", "Cabin Crew Open Days" e "Global Assessment Days'). 
 



 
Leia mais: 
 
Falta de adaptação é o principal obstáculo 
 
Diferenças culturais podem afetar o desempenho 
 
Ainda que Dubai seja uma metrópole multiétnica, na qual a maioria dos habitantes é 
estrangeira, as leis e a cultura local seguem preceitos islâmicos, com os quais o ocidental 
geralmente não está acostumado. 
 
"Isso significa que temos de respeitar e entender as diferenças e os costumes", diz Ivan 
Morais, 40, gerente da Perdix, marca internacional da Perdigão. "Por exemplo, no Ramadã, 
mês sagrado para os muçulmanos, trabalha-se só até às 14h." 
 
Além das interferências religiosas no mundo corporativo, o profissional depara-se com uma 
fiscalização rígida, incomum no Brasil. "Aqui não existe "dar um jeitinho". A polícia é temida e, 
por qualquer escapada, a pessoa é banida do país", diz Mariana Pádua, 25, gerente de vendas 
do Grand Hyatt. 
 
Na lista daquilo que os brasileiros sentem falta, diz Pádua, que vive em Dubai há três anos, 
está o boteco de esquina. "As bebidas alcoólicas são restritas a hotéis cinco estrelas, que 
pagam uma alta taxa ao governo." 
 
Não é só a conta depois de tomar um drinque que assusta: o alto padrão de vida faz com que 
preços de moradia e de alimentação também sejam elevados. "É por isso que não adianta os 
brasileiros viajarem para cá para lavar pratos, pensando que poderão economizar dinheiro", 
ressalta Cecília Reinaldo, sócia e diretora de operações da imobiliária High Society. 
 
Espaço feminino 
 
Por se tratar de um país com características típicas da tradição muçulmana, são as mulheres 
que mais costumam ponderar quando recebem o convite para ir trabalhar no emirado. 
 
As brasileiras que vivem em Dubai ouvidas pela Folha, entretanto, afirmam que não 
enfrentaram preconceito aberto. 
 
A jornalista Patrícia Farias, 35, por exemplo, conta que ficou surpresa quando viu a quantidade 
de mulheres locais no mercado de trabalho. "Quando vou à Starbucks, conto em média cinco 
mulheres com telefones e notebooks, fazendo negócios", exemplifica. 
 
Na hora de negociar, porém, os executivos locais ainda preferem lidar com homens, salienta 
Cecília Reinaldo. "O que é que eu posso fazer? Mordo o lábio e não vou", conta. (MCN) 
 



 
 

 
Leia mais: 
 
Estrangeiros se dividem entre imigrantes e expatriados 
Cássio Aoqui 
 
Uma ilha da fantasia cheia de paradoxos. Essa é a primeira -e, por vezes, também a última- 
imagem de muitos que viajam a Dubai, seja a turismo, seja por razões profissionais. 
 
Em pleno deserto, entre imensos jardins regados com água em fartura, não há nada de 
prosaico no mais conhecido dos Emirados Árabes Unidos. 
 
O maior shopping do mundo, sob a mais alta torre do planeta; o único hotel que se 
autoproclama sete estrelas; o maior parque temático da história. Nesse território islâmico 
quase nada conservador em comparação com a Síria, a Jordânia ou o Irã, o superlativo brota 
do que há algumas décadas era areia. 
 
O governo local orgulha-se em dizer que 1 em cada 5 gruas em atividade no mundo hoje está 
em Dubai. Para sustentar esse crescimento -não necessariamente sustentável-, uma horda de 
profissionais chega diariamente de várias partes. 
 
Há, contudo, uma nítida distinção de classes entre os estrangeiros. De um lado, estão os 
imigrantes, sobretudo filipinos, indianos e paquistaneses, com salários de menos de US$ 300 
mensais na construção civil. 
 
Do outro, os expatriados, que dividem com os árabes as benesses dos petrodólares. 



 
Nos quilométricos shoppings do emirado, impossível não notar as "Janes", como são 
apelidadas as mulheres dos executivos, que se desdobram entre compras e chás com as 
colegas. 
 
O viajante atento no vôo da Emirates, contudo, percebe nas entusiasmadas conversas de 
brasileiros que cruzam o Atlântico para trabalhar uma camada intermediária. São profissionais 
do "middle management", que ainda terão a tarefa de desvendar em que lugar ficarão nessa 
escala de extremos. 
 

 
Leia mais: 
 
"Ofereceram US$ 1 milhão para eu ir" 
 
Apesar de ter recebido uma oferta aparentemente irrecusável para trabalhar em Dubai, o 
dermatologista Davi de Lacerda, 36, preferiu o Brasil. 
 
Com um currículo que inclui especializações nos Estados Unidos e na França, Lacerda atraiu a 
atenção dos centros de medicina de ponta em Dubai. 
 
"Ofereceram US$ 1 milhão líquido por ano. Aqui, eu demoraria dez anos para juntar esse 
valor." 
 
Para Lacerda, o investimento em medicina de ponta no país é fruto dos ataques de 11 de 
Setembro. "Com a dificuldade de entrarem nos EUA, passaram a buscar alternativas." 
 

 
Leia mais: 
 
Imigração de idas e vindas 
 
Na última quarta-feira, foi celebrado em vários cantos do Brasil o exato dia em que se 
completaram cem anos desde o desembarque dos primeiros imigrantes japoneses no porto de 
Santos. 
 
Com a esperança de construírem um futuro melhor, investiram essencialmente em duas vias 
de apenas um caminho: educação e trabalho. 
 
Hoje, a maioria não trabalha mais na lavoura e muitos viajaram, ainda que temporariamente, 
à terra ancestral, em uma reversão da busca de oportunidades que outrora existiam por aqui. 
 
Grande parte, porém, estabeleceu-se no Brasil e, no decorrer das gerações, tem se destacado 
em diversas áreas profissionais. 
 

 
Leia mais: 
1 em 5 nikkeis já foram ao Japão para trabalhar 
Maria Carolina Nomura 
 
Há cem anos, desembarcavam no Brasil os primeiros japoneses que buscavam, em terras 
tropicais, melhores condições de trabalho e de vida. 
 
Hoje, são seus descendentes que viajam à terra do sol nascente com os mesmos sonhos. 
 
Mas, no lugar da lavoura onde os imigrantes depositaram suor, entram em cena as linhas de 
produção de automóveis e eletrônicos em que seus filhos, netos e bisnetos empenham de 12 a 
18 horas diárias de trabalho, seis vezes por semana. 
 



O fenômeno do decasségui, que significa "ir trabalhar fora", teve início na década de 1980. 
"Era comum ver anúncios de trabalho muito convidativos para os imigrantes e seus 
descendentes", recorda Masato Ninomiya, presidente do Centro de Informação e Apoio ao 
Trabalhador no Exterior. 
 
Segundo pesquisa realizada pelo Datafolha com nikkeis -imigrantes do Japão ou seus 
descendentes-, 90% deles têm alguém da família que já foi trabalhar no Japão e 21% 
cruzaram o planeta para trabalhar. 
 
Trata-se de homens e mulheres com idade entre 35 e 44 anos (42%) que permanecem no país 
por 3,8 anos, em média. O estudo do Datafolha foi feito com 607 pessoas na cidade de São 
Paulo entre 15 e 19 de fevereiro de 2008 e tem margem de erro de quatro pontos percentuais 
para mais ou para menos. 
 
Dos que ficam no Japão por até um ano, 30% são netos de japoneses. Entre os que 
permanecem até três anos, 36% são filhos, e, dos que ficam mais de cinco anos, 40% são 
japoneses. 
 
Este foi o caso de Noriko Watanabe, 67, que veio ao Brasil com 12 anos e retornou ao Japão 
para ajudar no orçamento de casa. "Sofri muito", conta. 
 
Sua principal vantagem, lembra, foi o fato de falar japonês: "Mas existe bastante preconceito 
contra os decasséguis". 
 
Tradição 
 
Há quem encontre a profissão de sua vida em terras nipônicas -caso de Eitor Yoshi, 38. 
Impaciente por não ter emprego em sua área de formação -computação-, embarcou para o 
Japão a fim de trabalhar. 
 
"Fui para uma gráfica, mas tive o incentivo de primos para trabalhar na clínica de meus avós 
japoneses com acupuntura, uma tradição da família." 
 
Quando voltou ao Brasil, dois anos mais tarde, Yoshi largou de vez a computação e começou a 
estudar fisioterapia. "Sou feliz como acupunturista", celebra. 
 

 
Leia mais: 
 
Profissional é visto como analítico e reservado 
Cássio Aoqui 
 
Perfil preconcebido de descendente de japoneses pesa a favor ou contra 
 
Já existem no Brasil descendentes de imigrantes japoneses de sexta geração -os chamados 
"rokuseis"-, bem distantes da cultura ancestral nipônica. Ainda assim, por bem ou por mal, a 
imagem dos chamados nikkeis no mercado de trabalho é exemplo de marca registrada. 
 
Impera, nesse caso, o perfil de profissional analítico, tecnicista e de pouca conversa. 
 
"Não se trata de uma percepção da área de recursos humanos. É uma questão cultural, parte 
verdade, parte carimbo", afirma a presidente da ABRH-SP (Associação Brasileira de Recursos 
Humanos, seccional São Paulo), Elaine Saad. 
 
A descrição dos nikkeis no ambiente de trabalho quase sempre resvala em pessoas mais 
fechadas, bastante capazes individualmente, perspicazes, inteligentes, pouco conflituosas, 
tímidas e contidas. 
 



Muitas vezes, esse perfil se mostra uma vantagem competitiva para os candidatos de 
ascendência oriental. Foi o que aconteceu com o personal trainer Rodrigo Fabri, 28, que é 
mestiço e neto de japoneses. 
 
"O entrevistador do meu atual emprego, em uma academia, disse que me contrataria porque 
acredita que os japoneses são mais comprometidos e responsáveis no trabalho", diz. 
 
O fator que lhe rendeu pontos, porém, não consta necessariamente do que destacaria entre 
seus maiores atributos. "Sou muito pouco japonês. Fui criado com a cultura italiana." 
 
Cada um na sua 
 
Outro fato que é realidade no meio profissional é a alocação dos nikkeis de forma concentrada 
por área de atuação. 
 
"Levam vantagem em áreas industriais e técnicas, como finanças, contabilidade e tecnologia. 
Já em setores como vendas, marketing e recursos humanos, estão em clara desvantagem", 
observa o consultor Renato Yukio Nishimura. 
 
"Mas essa distinção é mais pelo estereótipo do que pela competência em si", avalia. 
 
Na fábrica japonesa de zíperes YKK, 50% da força de trabalho é composta de nikkeis ou 
expatriados vindos do Japão. "Em criação e marketing, eles são poucos", atesta Fabíola Rosa, 
do setor de marketing. 
 
Muitos que "ousam" enveredar por áreas não técnicas costumam encontrar obstáculos. 
 
Marcelo Miyashita, 36, consultor da Miyashita Consulting, diz ter enfrentado preconceito no 
início de sua carreira. "Quando decidi estudar propaganda, ouvi muito frases como "você é 
japonês, tem de fazer engenharia no ITA [Instituto Tecnológico da Aeronáutica]"." 
 

 
Leia mais: 
 
Descendentes dizem se sentir em casa em firma de raiz nipônica 
 
Beneficiados por uma situação menos casuísta do que direcionada, muitos nikkeis brasileiros 
encontram a estabilidade profissional em empresas de origem "made in Japan". 
 
"Elas valorizam muito o profissional descendente", aponta o consultor Renato Nishimura. 
 
Sendo nikkei, acrescenta a gerente de RH da Nissan do Brasil, Darcilene Padilha, existe a 
vantagem do conhecimento da língua e a integração rápida com a cultura de melhoria contínua 
da matriz. Na montadora, 12% dos funcionários são descendentes de japoneses. 
 
O diretor de pós-vendas, Tai Kawasaki, 42, é um deles. "Depois que me formei, só trabalhei 
em firmas japonesas", conta o executivo, que diz ser uma vantagem competitiva ser nissei em 
empresas nipônicas. 
 
Elisabete Suzuki, gerente-assistente de RH do Banco Sumitomo Mitsui Brasileiro, destaca que a 
influência da cultura da matriz japonesa segue forte: "Brincamos com os não-descendentes ao 
dizer que, com o tempo, acabam se tornando naturalmente japoneses". (CA) 
 

 
Leia mais: 
 
Frases 
 



"Fui demitida por um gerente que dizia não gostar de japoneses; para ele, não nos subme-
tíamos a nada" 
 
VANESSA UCHIYAMA KOGA, 37, 
aeroviária 
 
 
"Já recusei proposta na área comercial para seguir na técnica; mas hoje vendas é meu 
desafio" 
 
ARMANDO ISHIMARU, 53, 
diretor de vendas da Sony 
 
Fonte: Folha de S.Paulo, São Paulo, 22 jun. 2008, Classificados Empregos, p. 2-3; 5-
6. 


