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O Brasil está se tornando o novo eldorado para profissionais oriundos de países com altas 
taxas de desemprego tanto de alta, média ou até baixa qualificação. Segundo registros do 
Ministério do Trabalho, o volume de mão de obra estrangeira que ingressou, oficialmente no 
Brasil nos últimos cinco anos é de aproximadamente 200 mil profissionais. E devemos somar a 
todo este fluxo os brasileiros que saíram do país nas épocas de crises e que, agora, regressam 
na esperança de se recolocar no mercado local. 
 
Embora sejamos um país constituído na sua grande maioria por imigrantes das mais diferentes 
origens, este movimento apresenta características muito distintas - seja pela época em que 
estamos vivendo, que nos permite ter a impressão de maior proximidade geográfica, ou ainda 
o conhecimento mútuo que os meios de comunicação nos proporcionam. Diferentemente dos 
anteriores, este fluxo se destina aos centros urbanos e para empresas de alta tecnologia ou 
infraestrutura. 
 
No livro "A Terceira Onda", nas suas observações sobre as consequências da globalização, 
Alvin Toffler afirmou que todo este processo "deveria trazer como efeito um maior acirramento 
dos tribalismos, tanto entre os países como também nos diferentes grupos étnicos". Isso nos 
permite imaginar que, embora tenhamos mais informações sobre o que ocorre no mundo, isto 
não resulta, necessariamente, em mais conhecimento, compreensão e tolerância mútua.  
 
Razão pela qual é bom sempre considerar que toda essa movimentação, além de uma 
dinâmica muito própria de mercados altamente voláteis, é significativamente ampliada por um 
mundo a cada dia virtualmente mais próximo e globalizado. Portanto, todo este fluxo exige 
maiores cuidados, que vão muito além de um mero processo de integração. Isso deverá exigir 
ações tanto da parte das empresas contratantes como também das políticas, legislação e 
práticas de emprego de imigrantes no país receptor. 
 
Todo profissional que já residiu ou trabalhou no exterior sabe o quanto é desafiador o processo 
de integração a um novo universo cultural. O desafio é ainda maior para os profissionais que 
necessitam se adaptar às condições específicas de cada empresa e seus funcionários. Além da 
delicada etapa de inserção dos seus familiares em toda esta nova realidade. 
 
Com facilidade, muitos criam "guetos" como uma forma de autodefesa, que terminam se 
apoiando nos seus grupos de origem. Isso os impede de aproveitar a oportunidade para um 
processo de internacionalização e aprendizado que se baseie nas diferenças. Ou podem até 
mesmo se tornarem vítimas de preconceitos. 
 
É da maior importância que um processo de preparo e integração da mão de obra estrangeira 
se inicie no próprio país de origem do imigrante. A primeira etapa compete tanto ao governo 
como também as empresas, criando programas que não se fixem apenas no processo de 
atração da mão de obra. É fundamental oferecer informações amplas, realistas e que gerem 
nos candidatos uma clara consciência sobre os riscos, desafios e vantagens da nova situação. 
 
O conhecimento que os estrangeiros tem sobre o Brasil é muito superficial, quando não 
simplista ou preconceituoso. Se explicar o Brasil - ou os vários brasis - já é difícil para o nosso 
povo, imagine para quem vem de fora. Temas sociológicos, comportamentais, estilo de vida, 
estrutura política, legislação, costumes, rituais e habitação devem fazer parte deste processo 
inicial e deverão ser ampliados no Brasil. 
 
Ou seja, da mesma forma como algumas multinacionais brasileiras desenvolveram programas 
para preparar suas equipes locais para atuar em outros países e realidades, agora devemos 
fazer um processo inverso. 
 
Os conflitos que podem ser hoje observados em países tanto na Europa como nos Estados 
Unidos, que receberam fortes fluxos de mão de obra estrangeira, devem servir de exemplo 
para o que devemos evitar nesta nova realidade brasileira - no curto e no médio prazo. 
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