


Cada um desses brasileiros será enrique-
cido pelo convívio e se tornará mais valioso 
para a Whirlpool, para outras empresas em 
que eles venham a trabalhar e para negócios 
próprios que venham a abrir no futuro. A 
única coisa a lamentar é que casos assim 
não sejam mais comuns no Brasil. 

Embora gostemos de pensar em nós mes-
mos como uma nação aberta e hospitaleira, 
0,5% de nossa população é de imigrantes 
legais, muito menos que os 2% do Chile e 
os 4% da Argentina e dos Estados Unidos. 
E certamente bem menos que os 18% de 
estrangeiros da população do Canadá e os 
25% na Austrália, os países que mais atraem 
forasteiros no mundo. Mesmo se consi-
derarmos apenas os imigrantes com alta 
qualificação, que chegam ao país de destino 
na maioria das vezes já empregados, o Brasil 
pouco se integra ao resto do planeta. Entre 
1999 e 2009, caiu a participação desses es-
trangeiros no mercado formal de trabalho. 
É fato que o país se tornou mais atraente 
para os estrangeiros nos últimos anos, e eles 
cresceram em números absolutos - as his-
tórias apresentadas nestas páginas ilustram 
isso. Mesmo assim, a falta de empenho do 
governo e das empresas em atrair estran-
geiros e nossa nada desprezível burocracia 
diante dos que querem ingressar no Brasil 
nos classificam como um país fechado. En-



tre 30 grandes países, ficamos apenas na 
23a posição em abertura e mobilidade de 
profissionais, atrás de outras nações em de-
senvolvimento, como Argentina, México e 
índia. O Canadá é o campeão nesse quesito, 
segundo a avaliação feita pela consultoria 
Heidrick & Struggles e pela área de pesquisa 
da revista britânica The Economist. 

Trata-se de um mau negócio para todo 
brasileiro. À medida que a economia cres-
ce, precisa de mais gente com formação 
boa o bastante para entrar no mercado 
de trabalho e assumir responsabilidades 
rapidamente, para atuar numa nova loja, 
num escritório em expansão, numa obra 
em andamento. Ora, não são os brasileiros 
que devem preencher essas vagas? Sim, são. 
O problema é que não há brasileiros bem 
preparados em número suficiente. No lon-
go prazo, a única solução é formar nossa 
gente: dar a muito mais pessoas uma edu-
cação muito melhor. Mas isso é no longo 
prazo. Enquanto isso não chega, precisa-
mos aproveitar o mo-
mento animador da 
economia (que não vai 
durar para sempre). 

Para quem acaba 
de conseguir ou está a 
ponto de obter um em-
prego novo, uma pro-
moção ou um aumen-
to, essa preocupação 
pode soar exagerada. 
Não é. Os empregos, 
promoções e aumen-
tos do resto da década 
correm o risco de ser comprometidos por 
queda de produtividade, perda de opor-
tunidades de negócios e alta da inflação 
- desequilíbrios que se ampliam com a 
falta de gente qualificada. 

O desencontro entre o tipo de profis-
sional que as companhias precisam e os 
profissionais que chegam ao mercado já 
tem consequências. Em diversos estudos, 
cerca de dois terços das companhias no 
Brasil relatam dificuldade para contra-
tar, ante menos da metade das chinesas e 
menos de um quinto das indianas. Uma 
pesquisa feita pela IBM em 2010 mostrou 
que, enquanto as empresas no resto do 
mundo se preocupam principalmente 
com transformações em andamento em 
seus mercados, o que as brasileiras mais 
temem neste momento é a escassez de 
pessoal qualificado (embora esse temor 
ocorra, em diferentes graus, no mundo 
todo, como veremos adiante). "O processo 
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de recrutamento e seleção ficou mais lon-
go, para conseguirmos encontrar quem 
precisamos", diz Alexandre Garcia, diretor 
de Recursos Humanos da Whirlpool. 

Embora o país abra muitos postos de 
trabalho (deverá ser mais de 1,5 milhão 
neste ano), subiram as exigências para 
preenchê-los. O Conselho Federal de En-
genharia, Arquitetura e Economia (Con-
fea) calcula haver demanda por 20 mil 
engenheiros extras a cada ano. Apenas um 
em cada 50 formandos no Brasil é dessa 
área, proporção muito inferior à de um 
em 20 do México ou um em quatro da 
Coreia do Sul. O país forma anualmente 
menos de 40 mil engenheiros, porque os 
jovens se acotovelam em outras carreiras 
com menor demanda e pior remuneração 
média - daí chegarem ao mercado anual-
mente 20 mil bacharéis em humanidades 
e artes e mais de 10 mil psicólogos. 

Também temos poucos economistas, 
matemáticos, físicos, geólogos e técnicos 

em geral - superviso-
res de obras, operado-
res de máquinas, labo-
ratoristas, mecânicos e 
eletricistas. O Serviço 
Nacional de Aprendi-
zagem Industrial (Se-
nai) prevê que, a partir 
de 2014, a maior parte 
da demanda será por 
técnicos com qualifi-
cação mais demorada, 
acima de 200 horas 
de treinamento. "Não 

falta gente, mas falta gente qualificada. O 
problema é generalizado, mas mais agudo 
no nível técnico profissionalizante e em 
alguns setores, como construção, turismo 
e petróleo", diz Christian Orglmeister, do 
Boston Consulting Group (BCG), que 
vem estudando o trânsito internacional 
de profissionais. "É insustentável o ritmo 
de investimento da infraestrutura, da lo-
gística e da produção se continuarmos 
com esse ritmo com que estamos forman-
do", afirmou recentemente o ministro da 
Ciência e Tecnologia, Aloizio Mercadan-
te. A dificuldade para achar pessoas bem 
preparadas pode ser percebida também 
por famílias e microempresas que procu-
ram prestadores de serviços diversos, de 
limpeza, manutenção e reparos. 

Nesse cenário de escassez imediata, uma 
solução para o futuro próximo seria o Bra-
sil adotar uma política ativa para tentar 
atrair profissionais estrangeiros naqueles • 



setores em que há maior falta de mão de 
obra qualificada. Trata-se de avançar até 
o ponto em que outros países já estão faz 
tempo. Eles têm - e ao Brasil falta - um 
conjunto de leis e regras que se pode cha-
mar de "política de imigração". Aqui, as 
permissões ou negativas de entrada de 
estrangeiros são decididas pontualmente, 
com base em pedidos de empresas e em 
razões políticas, sociais e humanitárias. 
Só que a falta de gente capacitada senti-
da agora não é um problema brasileiro 
- é uma preocupação global, que provoca 
uma disputa internacional pelos melho-
res cérebros. O Canadá já se antecipava 
a ela em 1981, quando o Departamento 
de Emprego e Imigração produzia uma 
obra-prima de pragmatismo: "A não ser 
que seja corrigida por meio de políticas 
governamentais adequadas, a falta de mão 
de obra poderá ter impacto negativo em 
emprego, produtividade e inflação". Em 
seguida, sugeria que fossem admitidos 
de 20 mil a 25 mil "trabalhadores sele-
cionados" para atender às demandas que 
não pudessem ser resolvidas com o trei-
namento de canadenses. 



Esse medo ressurge com força, nas econo-
mias mais importantes do mundo, pela con-
fluência do envelhecimento das populações 
dos países ricos com o forte crescimento 
econômico dos países em desenvolvimen-
to. Nos próximos anos, quando os Estados 
Unidos e a Europa voltarem a crescer, a 
situação vai piorar. "A economia global se 
aproxima de um choque demográfico em 
escala não observada desde a Idade Média. 
Numerosas organizações serão incapazes de 
encontrar empregados suficientes em seus 
países de origem para sustentar a lucrati-
vidade e o crescimento", afirma o relatório 
Estimulando economias pelo incentivo à mo-
bilidade de talentos, do Fórum Econômico 
Mundial e do BCG. Por isso, países como 
Estados Unidos, China, Cingapura, Malásia 
e Austrália vêm modificando suas políticas 
de imigração. Ao mesmo tempo que res-
tringem a entrada de estrangeiros menos 
instruídos, tentam atrair estudantes promis-
sores e adultos capazes de criar riqueza (leia 
no mapa da pág. 77). O Brasil não tem o di-
nheiro dos Estados Unidos e da China nem 
a qualidade de vida da Austrália e do Canadá 
para atrair esses cérebros. Mas pode-se fa-

zer muita coisa. Algumas das sugestões de 
empresas e consultorias especializadas são: 

• reforçar a "marca Brasil", aproveitando 
um momento em que o país é bem-visto. 
Profissionais talentosos em outros países 
deveriam associar o Brasil a crescimento e 
oportunidades, e não somente a uma apo-
sentadoria tranquila à beira-mar; 

• fechar mais acordos com outros países 
para facilitar o trânsito de profissionais e o 
reconhecimento da formação do estrangei-
ro, quando ela for de boa qualidade; 

• criar uma categoria de visto de tra-

balho expresso, com um mínimo de bu-
rocracia, para trabalhadores altamente 
qualificados; 

• facilitar o envio de recursos para a fa-
mília no exterior e a transferência para o 
Brasil de benefícios e pensões que o estran-
geiro receba em seu país de origem; 

• incentivar ambientes tolerantes, aber-
tos, multiculturais. 

Atualmente, as empresas têm precisado 
esperar de um a três meses para conseguir 
visto de trabalho para profissionais que 
queiram importar. A burocracia brasilei-
ra, pelo menos nesse tópico, não chega a 
ser assustadoramente ruim em compara-
ção com a média internacional - alguns 
países europeus, como Itália e Espanha, 
ficam com o rótulo de mais burocráticos 
e fechados. Mas os advogados e os profis-
sionais de recursos humanos responsáveis 
pelo trânsito de cérebros mundo afora 
também nunca se referem ao Brasil como 
um país dos mais abertos. Será que estamos 
perdendo algo que nações mais abertas já 
descobriram faz tempo? 

O tema é delicado. Atrair estrangeiros é 
uma estratégia que desperta receios em • 



populações e políticos em todos os paí-
ses, principalmente nas economias mais 
maduras, que geram menos emprego. De 
carona na crise econômica mais recente, 
a xenofobia também recrudesceu. Feliz-
mente, há muitos estudos sobre o tema, 
em parte porque vários países tentam 
entender o que deu tão certo em países 
como Canadá e Austrália, que atraem não 
só muitos imigrantes, mas também os mais 
bem qualificados do mundo; e o que deu 
errado em casos como os da França e da 
Alemanha, onde muitos filhos de imigran-
tes não conseguem se integrar à sociedade 
e à economia. As pesquisas já descobriram 
fatos que seriam úteis para o Brasil. 

Na União Europeia, calcula-se que um 
aumento de 10% no número de imigrantes 
de um país reduza o nível de emprego dos 
nativos da mesma faixa educacional em até 
0,7%. O maior especialista em imigração 
nos Estados Unidos, o economista cubano 
George Borjas, professor da Universidade 
Harvard, afirma que a concorrência de es-
trangeiros pode, sim, reduzir salários em 
seus respectivos níveis de formação. Um 
aumento de 10% na quantidade de estran-



geiros com doutorado reduziria os salários 
desse nível de qualificação em 3%. A res-
posta veio de outro imigrante, o economista 
italiano Giovanni Peri, da Universidade da 
Califórnia. Ele constatou que a chegada de 
estrangeiros bem qualificados a uma região 
aumenta localmente o nível de emprego e, 
entre os mais instruídos, eleva também os 
salários. Segundo Peri, muitos estrangeiros 
assumiriam funções complementares-às dos 
nativos e aumentariam a produtividade e a 
riqueza disponível para todos. 

Na Austrália, constatou-se que os fi-
lhos de imigrantes não falantes de inglês 
- oriundos de países asiáticos, na maioria 
- v ê m conseguindo notas médias melhores 
que todas as outras crianças. No Canadá, 
descobriu-se que um aumento de 10% no 
número de imigrantes de um determinado 
país é seguido por um crescimento no co-
mércio exterior com aquele país em até 3%. 
Um relatório da ONU de 2009, chamado 
Superando barreiras: mobilidade humana 
e desenvolvimento, concluiu que o trânsito 
aberto de profissionais beneficia o país de 
origem e o país de destino (contanto que 
nenhum dos dois seja miserável). Isso ocor-

reria porque, diante da maior intensidade 
de imigração e emigração, crescem nos 
países envolvidos a busca e a cobrança por 
educação de melhor qualidade. Todos se 
preparam melhor, mesmo que apenas uma 
minoria chegue algum dia a sair de seu país 
ou a enfrentar diretamente competidores 
estrangeiros. "Administrar esse assunto é 
um desafio. Os estrangeiros disputam vagas 
com os brasileiros, sim, mas também tra-
zem novos conhecimentos para o mercado", 
diz a cientista social Maria Tereza Fleury, 
diretora da escola de administração da FGV 

e especialista em atuação internacional de 
empresas. "Historicamente, a imigração teve 
para o Brasil mais conseqüências positivas. 
Esses benefícios já ocorreram com a agri-
cultura, com a indústria e agora começam a 
acontecer com serviços e tecnologia." 

Essa não devia ser uma questão contro-
versa. Os Estados Unidos construíram seu 
caminho de superpotência com diversas 
levas de imigrantes - desde a aceitação 
indiferenciada de "pobres, cansados, rejei-
tados" de que fala a inscrição da Estátua 
da Liberdade, em Nova York, até a política 
de atração de gênios durante a Segunda 
Guerra Mundial que lhes deu a chave da 
energia nuclear. Israel, um país que com-
pete como nação de primeira grandeza no 
mundo da tecnologia, foi formado por levas 
de imigrantes do mundo todo. Na própria 
história do Brasil há exemplos de explo-
são empreendedora a partir das massas de 
imigrantes no início do século passado. O 
mundo de hoje - empresas e países - vive 
uma era de guerra por talentos, gente capaz 
de inovar, inspirar, implementar. Está mais 
que na hora de o Brasil alistar exércitos para 
essa guerra. Venham de onde vierem. 

Text Box
Fonte: Época, São Paulo, n. 669, p. 70-77, 14 mar. 2011.




