
Empresas especializadas em trazer profissionais
para trabalhar no País prevêem receber até duas
vezes mais solicitações durante este ano

SÃO PAULO

A valorização da moeda brasileira
e a estabilidade econômica têm
causado no Brasil o aumento do
número de profissionais estran-
geiros que vêm ao País para traba-
lhar e morar. Para se ter idéia do
aquecimento desse mercado, as
consultorias especializadas em
expatriação de profissionais -
transferência da pessoa do seu
país de origem para trabalhar —
praticamente duplicarão o nú-
mero de atendimento às pessoas
interessadas em trabalhar nas
empresas estrangeiras instaladas
aqui neste ano.

A Focai Point, empresa espe-
cializada em solicitação de vistos
temporários e permanentes para
os profissionais expatriados e
suas famílias, já fez o serviço para
200pessoas somente no primeiro
trimestre deste ano. A demanda
pelos serviços da consultoria é
maior se comparado a 2005,
quando a Focai Point fez consul-
toria para 259 pessoas durante to-
do o primeiro semestre.

Segundo Ana Maria Linhares
Giesbrecht, sócia diretora da con-
sultoria, as empresas que atuam
no segmento petrolífero absor-
vem boa parte dessa
mão-de-obra especializada, que
chega através das consultorias de
expatriação. "As companhias
desse setor trazem técnicos alta-
mente qualificados para desen-
volver novos projetos e treinar
equipes. Muitas organizações es-
tão investindo e colocando os
seus projetos de expansão e cres-
cimento em andamento. Por isso,
ocorre a necessidade desse tipo
de mão-de-obra", diz.

«A remodelação do
parque industrial
brasileiro é o que
provocou a vinda de
mais profissionais
técnicos especializados»
DANIELA LIMA
SÓCIA DA EMDOC

«No primeiro
semestre teremos 400
autorizações para
administradores,
investidores
e engenheiros»
ZIARA ABUD
SÓCIA PROPRIETÁRIA

A consultora Giesbrecht acre-
dita que o mercado de expatria-
ção continuará aquecido até o fi-
nal do ano. Além de profissionais
técnicos, os altos executivos tam-
bém têm sido alvos das empresas.
O objetivo das organizações é fa-
zer com que os seus executivos
saiam da sede da companhia pa-
ra conhecer as filiais em outros
Países afim de transferir conheci-
mento e novas tecnologias, além
de formar novos gestores.

Mais profissionais
A Emdoc, também especializada
em expatriação, por sua vez, pro-
jeta aumentar a prestação de ser-
viços este ano. No primeiro se-
mestre, a consultoria trará ao País

cerca de mil profissionais. A Em-
doc é localizada em São Paulo e
presta serviços em Minas Gerais e
no Rio de Janeiro, por meio de
suas filiais.

Até o final do ano, de acordo
com a empresa, chegarão por
aqui cerca de 2,5 mil pessoas. Se-
rão aproximadamente 200 expa-
triados amais, comparado a2005,
quando a Emdoc trouxe 2,3 mil
trabalhadores. 'A vinda dos pro-
fissionais estrangeiros pode ser
justificada pelo intercâmbio de
conhecimento das empresas. Is-
so é feito com o objetivo de apri-
morar os seus serviços e aumen-
tar a produtividade", diz Daniela
Lima, sócia da Emdoc.

Ela explica que os setores que
mais demandam profissionais
altamente qualificados são os de
petróleo e gás, instituições finan-
ceiras, energia, telecomunica-
ções, automotivo e químico, en-
tre outros. "Muitas vezes a empre-
sa matriz também necessita que
os procedimentos da empresa se-
jam mundialmente padroniza-
dos, por isso envia funcionários
do exterior para treinarem a equi-
pebrasileira", afirma.

De acordo com dados da Em-
doc, as empresas que fazem ex-
ploração de petróleo têm contra-
tado maior da mão-de-obra qua-
lificada que chega ao Brasil.

A remodelação do parque in-
dustrial brasileiro provoca a vin-
da de mais executivos em busca
de novos mercados. Cerca de 90%
deles vêm ao País para desenvol-
ver projetos corporativos.

Profissões
Segundo Ziara Abud, sócia pro-
prietária da Atene, o aquecimen-
to dos negócios das consultorias
que atuam no setor ganhou mais
intensidade com a abertura do
mercado brasileiro logo após o
processo de privatização das
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grandes companhias do País. No
primeiro semestre deste ano a
empresa trará ao Brasil 400 pro-
fissionais —administradores, in-
vestidores e engenheiros. No se-
gundo semestre, a consultoria te-
rá mais 400 autorizações de tra-
balho para estrangeiros.

"O segmento em que
a sua empresa atua é
suscetível à situação po-
lítica e econômica do
País. Nosso mercado es-
tá estável, os investido-
res continuam apostan-
do no País. Apesar do
ano eleitoral, as empre-
sas têm projetos para serem colo-
cados em prática este ano. Poucas
empresas deixarão de colocá-los
em prática", diz.

Além do processo de transfe-
rência do profissional, a empresa
faz outros serviços, como vistos
permanentes para estrangeiros
casados com cidadãos brasileiros
ou com filho brasileiro; carteira
de identidade; carteira de habili-
tação; cadastro de contribuinte;
carteira de trabalho e de previ-
dência social.

Países líderes
Os Estados Unidos (EUA), Espa-
nha, Alemanha, Japão e França
são os países que mais exportam
mão-de-obra, de acordo com es-
pecialistas. Os EUA continuam a
liderar as expatriações: cerca de
2% da movimentação de profis-
sionais vêm desse país. Em se-
gundo lugar está a Alemanha.
Com a demanda dos serviços de
expatriação de profissionais
aquecida, novas empresas sur-
gem no mercado.

Apoio ao expatriado
Para dar apoio aos profissionais
expatriados que precisam se
adaptar à cultura de outro país, já
existem no Brasil alguns grupos

formados porprofissionais de re-
cursos humanos. Os grupos são
informais e periodicamente con-
tam com encontros de diretores e
gerentes. Nas reuniões, os profis-
sionais de recursos humanos dis-
cutem sobre as diversas situações

de um expatriado.
O Grupo de Expatria-

dos (Gadex), é um exem-
plo prático disso. Fun-
dado em 1992, hoje con-
ta com os executivos res-
ponsáveis pelo departa-
mento de expatriação
de 27 multinacionais,
entre elas a Volkswagen,

Basf.Alston e Siemens.
Outro grupo de apoio a expa-

triados é o Grupo de Designados
Internacionais (GDI) do Rio de Ja-
neiro. A coordenadora da entida-
de, Maria de Fátima Amorim, diz
que atualmente existem cerca de
mais de 23 corporações multina-
cionais congregadas ao GDI por
meio de seus profissionais de re-
cursos humanos.

"Em reuniões mensais eles tro -
cam experiências e novas práti-
cas para gerenciar executivos es-
trangeiros a serviço no Brasil", diz
ela.

Segundo a coordenadora, as
empresas ainda encontram mui-
tas dificuldades no envio de pro-
fissionais para trabalhar fora do
País de origem.

"A nossa maior discussão dos
grupos de apoio a expatriados
tem girado em torno da padroni-
zação das leis de expatriação, pois
cada empresa adota um sistema
criado pelo seu departamento ju-
rídico", afirma.

PAULO FLORÊNCIO

Trabalhador de
fora tem de
ser experiente

A expansão do comércio ex-
terior e dos investimentos das
multinacionais no Brasil foram
outros fatores responsáveis pe-
lo crescimento da demanda pe-

los serviços das empresas bra-
sileiras especializadas em ex-
patriação. De acordo com da-
dos da Coordenação de Imigra-
ção do Ministério do Trabalho
e Emprego, órgão federal liga-
do ao Ministério do Trabalho e
Emprego, o País deverá rece-
ber mais de 20 mil trabalha-
dores estrangeiros este ano.
Esse será o total de vistos que
serão concedidos aos estran-
geiros. Em 2004, vieram ao
País aproximadamente 19 mil.
De acordo com especialistas, o
trabalho do cidadão estrangei-
ro em território nacional é re-
gido pela Lei n° 6.815, de 19
de agosto de 1980, regulamen-
tada pelo Decreto 86.715, de 10
de dezembro de 1981. Essas
normas estabelecem diretrizes
e orientações de caráter geral

no que concerne à situação ju-
rídica do estrangeiro no Brasil.

Assim, o Ministério do Tra-
balho, por meio do Conselho
Nacional de Imigração (órgão
responsável pela formulação
da política de imigração e co-
ordenação de suas atividades
no País), estabelece procedi-
mentos e orientações relativos
à concessão de autorização de
trabalho a estrangeiros que de-
sejem permanecer no País a
trabalho, temporária ou defini-
tivamente. O estrangeiro que
vem trabalhar no Brasil deve
comprovar a sua qualificação e
mostrar que já tenha desem-
penhado as suas atividades.

João Marques
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