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Governo investe em campanha para incentivar a ida de profissionais ao país. 
 
Com o alto índice de desemprego no país, muitos brasileiros passaram a intensificar sua busca por 
oportunidades no exterior. Um dos destinos mais procurados tem sido a Austrália. Prova disso é 
que nos últimos cinco anos, cerca de 1 000 pessoas conseguiram visto de trabalho. De olho nessa 
demanda, a Visacorp, empresa que atua em conjunto com o departamento de imigração 
australiano, está vindo para o Brasil na próxima semana. O objetivo é despertar o interesse de 
profissionais que poderiam fazer carreira naquele país. 
 
"A população é pequena se comparada à franca expansão da economia", diz Erica Carneiro, 
agente registrada da "Migration Agents Registration Authority" e responsável pela Visacorp no 
Brasil. "E não há pessoas preparadas para suprir a demanda de mercado, tanto no curto como no 
longo prazo". Segundo ela, o atual governo não só investe no treinamento de australianos como 
também "importa" mão-de-obra qualificada. 
 
Entre as profissões em alta na Austrália destacam-se as ligadas às áreas de odontologia, 
informática, contabilidade, gastronomia, fisioterapia, tradutor intérprete e professores do ensino 
básico e fundamental. Aproximadamente 70 mil vistos são concedidos por ano pelo departamento 
de imigração australiano, que vem incentivando cada vez mais a ida de estrangeiros. A maior 
parte deles é destinada a ingleses e chineses. Há 12 tipos de vistos que podem ser solicitados por 
profissionais qualificados e que dão direito a residir no país de forma permanente ou provisória. 
 
A maioria deles requer formação de nível superior, experiência recente de trabalho em qualquer 
país, nível de inglês de intermediário ou avançado. Os que desejam visto temporário de trabalho 
precisam ter uma oferta de trabalho em vista. "Por enquanto, não podemos ajudar quem muda 
para buscar emprego, mas estamos fechando um acordo com uma empresa de colocação no 
Brasil", revela. 
 
Atualmente, o governo da Austrália apenas tem ajudado imigrantes que obtêm o visto 
permanente, com a intenção de mudar-se para o país, a arrumar emprego em estatais. "Mas não 
é algo fácil", lembra Erica. Para explicar melhor como funciona esta política, ela fará uma 
apresentação para brasileiros nos dias 14 (em São Paulo) e 20 (em Porto Alegre). Na ocasião, 
orientará os interessados, mostrando o que devem fazer para se candidatar ao programa de 
imigração e qual o tipo de visto mais adequado. 
 
Para empresários que queiram montar negócios, por exemplo, há um visto específico de "senior 
executive". Para obtê-lo é necessário que o candidato tenha até 45 anos, bom inglês e a intenção 
de investir pelo menos R$ 700 mil. 
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