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De eletricistas filipinos na Austrália e engenheiros petroquímicos indianos no Golfo Pérsico, aos 
pedreiros letões na Irlanda do Norte, a mão-de-obra mundial está em movimento. A 
globalização significa que as empresas não só estão transferindo operações para países onde a 
mão-de-obra é mais barata, como os trabalhadores também estão cada vez mais preparados 
para cruzar fronteiras para encontrar os melhores empregos. 
 
No imaginário popular, a visão dos trabalhadores migrantes é a de pessoas pobres, oprimidas 
e sem capacitação. Mas, segundo a Manpower, uma das maiores empresas de recrutamento 
do mundo, há probabilidade maior dessas pessoas serem jovens, com menos de 30 anos, bem 
educadas, com formação universitária ou técnica, e de ambos os sexos. 
 
A Manpower diz que isso é importante para os empregadores, que vão competir cada vez mais 
por funcionário, como já ocorre nas processadoras de carne da Irlanda, "cujos açougueiros 
qualificados oriundos da Eslováquia estão sendo 'roubados' por concorrentes da Noruega". 
 
Ao contrário de migrações anteriores, os trabalhadores migrantes de hoje não estão em 
viagem só de ida. Vôos para casa estão facilmente disponíveis. Os emigrantes irlandeses 
começaram a retornar uma década atrás, quando a economia do país entrou em crescimento 
acelerado. Agora, são os profissionais indianos e os poloneses que trabalham na construção 
civil que estão voltando para casa, em busca de novas oportunidades. 
 
A competição por esses trabalhadores está aumentando. Até os países do Golfo Pérsico, ricos 
em petróleo, não conseguem mais atrair um fluxo de engenheiros e trabalhadores da 
construção baratos da Ásia. Uma empresa da região, por exemplo, disse à Manpower que vai 
"começar a perder prazos de entrega importantes de projetos" porque não tem como 
"importar os engenheiros capacitados e gerentes de projetos com a mesma facilidade de 
antes". 
 
Incentivando a mobilidade da mão-de-obra nas próximas décadas estarão grandes mudanças 
demográficas, em especial o envelhecimento e a estagnação do crescimento populacional nos 
países desenvolvidos. Segundo a ONU, a população da Itália deverá cair de 57 milhões para 41 
milhões até 2050; a do Japão deve cair 17%, para 105 milhões, até 2080. 
 
Os trabalhadores também estão mais cientes de seu valor, pois a internet fornece uma 
quantidade muito maior de informações sobre oportunidades de emprego em casa e fora, 
afirma a Manpower. 
 
Os trabalhadores também vão se movimentar mais dentro das fronteiras nacionais em busca 
de trabalho. A China luta para acomodar "o movimento de indivíduos que estão deixando suas 
províncias pobres do oeste em busca de melhores empregos nos fervilhantes centros 
comerciais da costa leste do país", diz a Manpower. 
 
O Japão também registra um grande êxodo para as cidades, o que ameaça o setor agrícola. A 
"Noruega precisa lidar com o esvaziamento do norte rural, e os Estados do sul do México se 
debatem com uma fuga maciça de talentos para o norte industrializado". 
 
As empresas que se internacionalizaram em busca de mão-de-obra barata poderão ser pegas 
de surpresa, à medida que as economias locais se desenvolvem e outras multinacionais 
entram em seus mercados, competindo por um número limitado de trabalhadores capacitados. 
Não é incomum funcionários de call-centers de Bangladesh irem a uma entrevista, aceitarem o 
novo emprego e começarem imediatamente por um salário melhor, tudo na hora do almoço, 
diz a Manpower. 
 
As. políticas governamentais que restringem a entrada de trabalhadores migrantes, em 
respostas a exigências populistas, podem ser contraproducentes, pois deixam as empresas 
carentes de mão-de-obra capacitada e não capacitada. 



As políticas nacionais de imigração têm se concentrado em elevar barreiras a trabalhadores 
não capacitados e encorajar a entrada de profissionais altamente capacitados, como 
engenheiros, cientistas e empresários. A Manpower observa, porém, que operários também 
estão em falta, "para desalento de muitas autoridades que, por anos, se concentraram demais 
no aumento da proporção de jovens com formação universitária, que se tornam trabalhadores 
capacitados, para descobrir que agora estão com falta de operários". 
 
O resultado é uma carência quase universal de carpinteiros, decoradores, pedreiros e 
encanadores nos países desenvolvidos - empregos cada vez mais preenchidos por 
estrangeiros. "Anos de investimentos relativamente insuficientes em formação 
profissionalizante estão agora tendo um impacto em países ocidentais como a Noruega, onde 
açougueiros, motoristas, chefs de cozinha, encanadores, eletricistas e soldadores são muito 
procurados", afirma a Manpower. 
 
Os trabalhos braçais e similares são mais ocupados por estrangeiros na Bélgica, Canadá, 
França, Japão, Cingapura, Espanha e Reino Unido, segundo a pesquisa da Manpower. 
 
O processo não é novidade -pense nos "gastarbeiter" (trabalhadores convidados) turcos das 
décadas de 50 e 60 na Alemanha, nos motoristas de ônibus jamaicanos de Londres no mesmo 
período e, mais recentemente, nos operadores financeiros britânicos que se transferiram para 
Xangai, onde 40.000 estrangeiros trabalham hoje. O que mudou é a escala universal e a 
facilidade dos movimentos da mobilidade BES da mão-de-obra. 
 
 

 
Leia mais: 
 
No Brasil, preocupação é menor  
 
A busca por salários mais altos e a expectativa de uma vida melhor - inclusive em ambientes 
com menos violência - são alguns dos fatores que têm levado profissionais brasileiros a 
deixarem o país. Os destinos preferidos são EUA e Europa. "O Brasil está exportando 
profissionais tanto do topo da pirâmide como jovens técnicos especializados, engenheiros e 
especialistas em tecnologia da informação quanto da base da pirâmide - como pedreiros e 
encana-dores", diz o diretor-geral da Manpower do Brasil, Augusto Costa.   
 
O país foi um dos 27 pesquisados pela empresa, que ouviu 1.118 profissionais de perfis 
variados que à época do levantamento estavam à procura de emprego e responderam 
perguntas sobre a disposição e o interesse em trabalhar no exterior. A pesquisa não detalha o 
perfil profissional e educacional dos entrevistados, mas, segundo Costa, há a predominância de 
jovens entre 25 a 30 anos, indo ou planejando ir para Portugal, Espanha, Reino Unido e EUA.   
 
A pesquisa mostra que os empregadores brasileiros não consideram a fuga de talentos uma 
preocupação central. Na Argentina, 66% estão muito preocupados com o fenômeno; no Peru, 
82%. Para Costa, essa despreocupação se explica porque aqui há uma oferta constante de 
profissionais formados no país para atender à demanda do mercado de trabalho.   
 
A pesquisa indica ainda que o país é considerado o décimo do mundo que mais ameaça a 
capacidade de outras economias de competirem economicamente. No topo da lista estão 
China, EUA e Índia, Reino Unido e Japão. Para os empregadores entrevistados na Argentina, 
em particular, o Brasil é visto como a ameaça número um, diz a Manpower.   
 



 
 
Fonte: Valor Econômico, São Paulo, 25 jun. 2008, Internacional, p. A11. 


