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RESUMO

o objeto de estudo desta monografia sao as expatriados que vern para 0 Brasil par
motives profissionais, para trabalhar em empresas multinacionais e como 0 processo
de expatria9ao e realizado. Pretende-se apontar 05 aspectos legais do trabalho
estrangeiro no Brasil, bem como as motiva<;:6es das empresas, dos expatriados e de
sua familia. Com a globaliza<;:ao do capital e consequentemente do trabalho, 0
estudo do trabalho de estrangeiros e muito importante para as relal(oes
internacionais. No mundo globalizado, as atividades industriais se dispersam pelo
mundo. Empresas que antes eram nacionais, cruzaram fronteiras. Cad a vez mais
existe a mobilidade de profissionais entre as diversos paises, seja para uma
transferencia de know-how, seja para manter os padr6es e metodos da empresa
matriz.

Palavras-chave: expatriados, globaliza9c3o, trabalho de estrangeiros.
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ABSTRACT

The object of study of this paperwork is about the expatriates that come to Brazil to
work in multinational companies and how is realized the expatriation process. This
paperwork intends to show the legal aspects of foreign work in Brazil, as well as the
motivations of the companies, the expatriates and the families. With the capital's
globalization and consequently the work globalization, the study of foreign work is
very important for the international relations. In a globalized world, the industrial
activities spread around the world. Companies are moving and creating affiliates in
other countries. Each day there are more professionals being sent to other countries,
for a know-how transfer or to maintain the patterns and methods of the headquarter.

Key words: expatriate, globalization, work of foreigners.
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RESUMEN

EI objeto de estudios de este trabajo son los expatriados que vienen a Brasil para
trabajar en empresas multinacionales y c6mo el proceso de expatriaci6n es
realizado. EI presente trabajo pretende mostrar los aspectos legales del trabajo
extranjero en Brasil, bien como los motivos de las empresas, de los expatriados y
sus familias. Con la globalizaci6n del capital y en consecuencia del trabajo, el
estudio del trabajo de los extranjeros es muy importante para las relaciones
internacionales. En el mundo globalizado, las actividades industriales S8 dispersan
par el mundo. Empresas que antes eran nacionales, cruzaron franteras. Cada vez
mas existe la transferencia de profesionales entre los paises, sea para una
transferencia de know-how, sea para mantener los patrones y metodos de la
empresa matriz.

Palabras lIave: expatriados, globalizaci6n, trabajo de extranjeros.
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INTRODU<;iiO

o movimento de populac;oes ocorre desde a formac;ao da civilizar;:c3o. Hojet

com 0 avan90 das relayDes internacionais, facilitada pelo entendimento entre as

pavos atraves da lecnologia das cominar;:oes e do trans porte, 0 fen6meno dos

expatriados esla cada vez mais intense e tende a aumentar cada vez mais.

Segundo Octavia lanni, ap6s a Segunda Guerra Mundial, ocorre uma

acelerada expansao do capitalismo e muilos paises passam a reconhecer que 0

mundo estava se tarnanda cenario de urn enorme processD de internacionalizar;:c30 1,

Com esse processo 0 capital perde sua caracterfstica nacional e passa a adquirir

uma conotayc30 internacional. As economias de cada nac;ao ja nao eram mais

consideradas isoladas, separadas das economias das outras nac;oes.

o rim da Guerra Fria e a desagregac;ao do bloco sovietico •0 que acarreta em

mudanc;as das politicas econornicas nas nac;oes de regimes socialistas • vem

intensificar esse processo de internacionalizac;ao.

No seculo XX, 0 que parecia ser somente urna emergencia e uma expansao

do capitalismo como modo de produc;ao pelo mundo, se torna cada vez rnais uma

realidade global, ou seja, 0 capitalisrno de fato se difunde pelo mundo e adquire

cada vez mais terreno e efetividade ap6s a segunda Guerra Mundial.

Conforme lanni, 0 periodo da Guerra Fria, entre os anos de 1946·1989, pode

ser considerado urn periodo de desenvolvimento do capitalismo. 0 novo modelo de

divisao internacional do trabalho, a flexibiliza9ao dos processos produtivos e outras

manifesta90es do capitalismo em ambito global fjzeram com que empresas e

corpora90es transnacionais acabassem adquirindo maior importancia sobre as

economias nacionais, passando a ser os agentes e produtos desse processo de

internacionaliza9ao do capital. Foi por meio das empresas transnacionais que houve

a possibilidade da expansao do capitalismo, atraves da difusao dessas empresas

por diversos paises e do aumento das suas rela90es com esses paises.

Oesde 0 final da Segunda Guerra Mundial e a sombra da Guerra Fria, as

empresas transnacionais passam a predominar, dando inicio a uma nova ordem

economica mundial. Uma ordern onde nao rnais se considerava somente a

\IANNI, Octavia. Tearias da G/obalizaQao. Rio de Janeiro: Civiliza~o Brasileira, 3~. Edir,:aa, 1999,
228p . pagina 55.



economia de cada pais isoladamente, mas a economia do mundo como um todo, e a

integrayao das economias de todos os paises.

Segundo lanni, 0 mundo se transforma em uma grande fabrica, 0 que

acarreta em uma dispersao geografica da produ~o, das foryas produtivas,

compreendendo 0 capital, a tecnologia, a forya de trabalho e da produyao, a divisao

do trabalho social, 0 planejamento e 0 mercado.

Com a globalizayao tadas as relayoes acabam tendo que se adaptar a esse

pracessa e fai necessaria que todo 0 conjunta das relayoes fassem

internacionalizadas para que acompanhassem e se adequassem a globalizayao do

capital.

Conforme lanni2, a dinamica do capital ultrapassa fronteiras geograficas,

regimes politicos, culturas e civilizayoes. A industrializayao substitutiva de

impartayoes e substituida pela induslrializayao vonada para a exportayao, ou seja,

as nayoes deixam de se preocupar em produzir internamente aqueles pradutos que

necessitavam importar, e passam a se preocupar em produzir para exportayao.

Oessa forma, novos mercados sao abertos e politicas econ6micas rnundiais passam

a ser monitoradas por tecnocracias como 0 Fundo Monetaria Internacional e a

Banco Mundial, entre outras organizayoes multilaterais e transnacionais. Nesse

momento de transiyc30 e empresas cruzando fronteiras, se torna necessaria a

criayc30 de arganizayoes de carater internacional para regular e manitorar essas

relayoes entre os paises.

As atividades industriais se dispersam pelo mundo, empresas que antes eram

nacionais, cruzam fronteiras e se internacionalizam. Cad a vez mais os meios de

comunicayao e de transporte se desenvolvem, facilitando esse processo de

transnacionalizayao.

Ate recentemente a necessidade de se preocupar com as dimensoes

internacionais era somente das grandes empresas. Porem, atualmente com a

diminuiy80 das distancias pelos avanyos na comunicayao, como por meio da

internet e outras tecnologias, fez com que nao somente as multinacionais ou mega

empresas pudessem almejar mercados internacionais. Toda essa tecnologia na

comunicay8a tornou 0 mercada internacional acessivel para qualquer empresa.

2 IANNI, 1999. op. cit.



A crescente diminui<;ao dos limites e barreiras entre as paises, a globalizac;:ao,

torna cada vez mais necessaria a existemcia de urn executivo global, que e 0 objeto

deste trabalho de pesquisa. Este individuo passu; como caracteristicas principais a

capacidade de adapta<;ao, anseio por crescimento profissional, vontade de conhecer

outras culturas e um certo desapego de sua terra natal, familia e circulo de amigos.

o conceito de expatriado se traduz em todo individuo que se muda de seu

pais de nascimento e formac;:ao de maneira for<;osa ou voluntaria, temporaria ou

permanente. Mas quais sao as caracteristicas desse executivo global, ou seja, do

expatriado par motivos profissionais? Quem ele e e a que busca? Quais sao as

dificuldades enfrentadas? Como funciona 0 processo de expatriac;ao? Esses pontos

serao trabalhados e discutidos nos capitulos que seguem.

Para as paises europeus, EUA e Japao, os expatriados ha muito tempo sao

comuns. 1510coincide com 0 grau de abertura comercial que possuem. A novidade e

que recentemente paises em desenvolvimento iniciaram este processo de abertura e

passaram a receber este tipo de imigrante. E 0 caso do Brasil, que em poucos anos

aumentou consideravelmente 0 numero de multinacionais estrangeiras instaladas no

pais, trazendo consigo expatriados do mundo todo.

Tal como 0 estudo da globalizac;:ao e importante para as Relac;:6es

Intrenacionais, 0 estudo dos expatriados tambem e importante, ja que este

fen6rneno pode ser considerado uma consequEmcia da globalizac;:ao.

E necessario buscar compreender 0 motivo e as expectativas que levarn

essas pessoas a deixar sua patria de origem e ir para outro pais, bem como

compreender como ocorre 0 processo de adaptac;:ao na nova cultura.

Cad a vez mais, empresas do rnundo todo enviam pessoas para oulros paises

com a fim de manter as processos e a unidade de determinada empresa, levar

experiencias de executivos de diferentes paises e para urna tranferemcia de

tecnologia e know ho"';.

E importante ressaltar que a processo de globalizac;ao nao afeta somente

Estados e empresas, mas tambem atinge pessoas diretamente. Essas pessoas

acabam tendo que se globalizar de certa forma tam bern, tendo que aprender, se

adequar e se adaptar aos novas padroes e valores culturais trazidos e propagados

pela a globalizac;ao.

3 Conhecimentos.



Para dar conta do objeto de estudo desta monografia, os expatriados, a teoria

do globalismo e a mais adequada. Essa teoria suge no fim do seculo XX, com 0 fim

do mundo bipolar dividido entre 0 capitalismo e 0 socialismo. Essa teoria, segundo

lanni4, diz respeito a uma realidade social, economica, politica e cultural articulada

em ambito propriamente global, a despeito de suas conota90es locais, regionais e

nacionais. A teoria do globalismo surge em um momento onde as relayoes, os

processos e as estruturas que configuram a dinamica das empresas e corpora90es,

do mercado, das tecnicas produtivas e das formas de organizayao do trabalho se

globalizam.

Segundo essa teoria a mundializa9Bo vem estabelecer uma ampla e profunda

transforma9Bo geral, envolvendo a economia e a sociedade, a politica e a cultura, a

ecologia e a demografia, as Unguas e as religioes. Tudo e afetado, e todos se veem

obrigados a se defrontar com 0 desenvolvimento e a transculturayBo. Segundo lanni,

aos poucos modificam-se ou dissolvem-se as linhas divis6rias entre 0 Oriente e 0

Ocidente, a Africa e a Europa, a America Latina e a America Anglosax6nica, devido

as migrayoes transcontinentais, aos fluxos de mercadorias globais, aos rnovirnentos

mundiais de ideias, a rnuitiplica9Bo das negociayoes e corporayoes transnacionais.

Atualmente, um pais nao pode se manter isolado dos outros e, da mesma

maneira, cada vez mais empresas estao buscando urna maior integrayBo no

mercado internaciona1. Para que isso ocorra, muitas empresas investem em filiais

em outros palses enviando expatriados, com objetivo de manter a unidade da cultura

da empresa e transferencia de conhecimentos.

Essas interayoes globais ocorrem atraves de uma reforma do que e local,

nacional e continental, e se referem a movimentos de informac;ao, capital, objetos

pessoas atraves das fronteiras estatais.

Nesse contexto do globalismo analisado por lanni, nesse fluxo mundial de

pessoas, se inserem os expatriados, mostrando que 0 processo de globalizay8o se

expandiu muito alem das fronteiras dos Estados, atingindo e afetando diretamente

os individuos.

No primeiro capitulo, serao apontadas as fases e as contextos hist6ricos da

globaliza980. No segundo capitulo sera realizado urn breve hist6rico da imigray80

para 0 Brasil, fazendo um paralelo com os expatriados, esse novo fenomeno

4 IANNI, 1999, op. cit.



imigrat6ria. Par fim, no terceira e ultimo capitulo sera realizada urn estudo sabre as

expatriados que mud am de pais de forma voluntaria, para trabalhar em empresas

multinacionais em outros paises.

Para esse trabalha de pesquisa, devido a falta de existencia de bibliagrafia

sabre a tema, fcram realizadas algumas entrevistas e pesquisas de campo com

prafissionais da area, como gestores de Recursas Humanos e empresas que

prestam assessoria a estrangeiras.



1.0 PROCESSO DE GLOBALlZA<;:AO

Segundo Braudels, a globaliz89ao tern suas origens ha muito tempo, a pelo

menes cinco seculos. passando desde entao par fases diversas. Antes do periodo

da primeira fase da globaliz89ao, as continentes estavam totalmente separados por

imensas extens6es acidentadas de terra e de aguas, 0 que fazia com que a maioria

dos pavos naD soubesse da existencia urn dos Qutros senaa atraves de lendas e

historias. Todos as pavos S9 encontravam separados e independentes uns dos

Qutros, vivendo isoladamente e de forma auto-suficiente.

Ate 0 SEkula XV, existiam cinco economias-mundo6, que eram total mente

autonomas, espalhadas pela Terra e que viviam separadas entre si. A primeira

dessas economias era a da Europa e era composta pelas cidades italianas de

Genova, Veneza, Milao e Florenc;;:a. Essas cidades mantinham lac;;:oscomerciais e

financeiros com 0 Mediterraneo, onde possuiam importantes feitorias e bairros

comerciais. Na Franc;;:aexistia outra area comercial voltada para os negocios com 0

Mar do Norte.

A China, a peninsula coreana, a Indochina e a Malasia, e que s6 se ligava

com a Asia Central e 0 Ocidente atraves da rota da seda, era outra economia~

mundo. 0 seu maior dinamismo economico encontrava~se nas cidades do sui como

Cantao e do leste como Xangai, grandes portos que faziam a func;;:ao de vasos

comunicantes com as arquipelagos do Mar da China.

Ja a india, beneficiada par sua posic;;:aogeografica, podia atuar em urn raio

economico mais amplo. No noroeste, atraves do Oceano Indico e pelo Mar

Vermelho, a india estabelecia relac;;:oes com mercadores arabes que possuiam

feitorias em Bombaim e outros portos da India ocidental, enquanto as comerciantes

malaios eram acolhidos do outro [ado, em Ca[cuta. Seu enorme mercado de

especiarias e tecidos fin~s era famose. Foi a celebrac;;:ao das suas riquezas que mais

atraiu a cobic;;:ados aventureiros europeus, como 0 portuges Vasco da Gama.

A Africa que era subdividida pelo deserto do Saara numa Africa arabe ao

Norte, com relac;;:6escomerciais mais ou menos intensas com as portes eurepeus e,

ao Sui, numa Africa negra, estava isolada do mundo pelo deserto e pela floresta

~BRAUDEL, Fernand - Civi/izac;tio Material, Economia e Capitalismo: Seculos VX~XVIII. Sao Paulo:
Editora Martins Fontes. 1996.
6 BRAUDEL, op. cit.



tropical, formando outro planeta econ6mico total mente a parte, voltado para si

mesmo.

As civiliza<;oes pre-colombianas, Aztecas, Maias e Incas, eram outra

economia-mundo, organizadas ao redor do cultivo do milho e na elaborac;:ao de

tecidos, sendo elas auto-suficientes e sem interliga<;oes entre si, nem terrestres nem

oceanicas.

Por muitos anos, essas economias nao se conheciam e nao imaginavam a

possibilidade de estabelecer rela<;oes comerciais ou mesmo polfticas entre elas.

Mesmo havendo urn pouco de comercio au escambo em suas regioes fronteiri<;as,

esle era insignificante. Portanto, pode-se afirmar que a internacionaliza<;ao do

comercio e a aproxima<;ao das culturas e um fenomeno muito recente, datando dos

ultimos cinco seculos.

1.1. PRIMEIRA FASE DA GLOBALlZA<;Ao

Segundo Braudel ha uma dificuldade em estabelecer uma periodiza<;ao para

estes cinco seculos de integrac;;ao economica e cultural, que se chama de

globaliza<;ao, iniciados pela descoberta de uma rota maritima para as Indias e pel as

terras do Novo Mundo.

Parem, esse processo de globaliza<;ao nunca se interrompeu, havendo

momentos de menor intensidade ou de contra<;ao, mas nunca chegando ao fim

tolalmente. De certo modo ate as Grandes Guerras Mundiais de 1914-1918 e de

1939-1945 provocaram a intensificac;;ao da globaliza<;ao quando foram adotadas

estrategias militares para atacar os adversarios em um mundo quase inteiramente

transformado em campo de batalha.

A primeira globaliza<;c3o, que surge como resultado da busca par uma rota

maritima para as Indias, assegurou 0 estabelecimento das primeiras feitorias

comerciais eurapeias na india, China e Japao, e, principal mente, abriu aos

conquistadores europeus as terras do Novo Mundo. Enquanto as especiarias eram

embarcadas para os partos de lis boa e de Sevilha, de Roterda e Londres, mil hares

de imigrantes iberos, ingleses e holandeses, e, um menor numero de franceses,

atravessaram 0 Atlantico para vir ocupar a America7,

7 BRAUDEl. ap. cit.



Na America, colonias de explorac;ao foram formadas, no sui da America do

Norte, no Caribe e no Brasil, baseadas geralmente em somenle um produlo (a9ucar,

tabaco, cafe, minerio) utilizando-se de mao de obra escrava vinda da Africa ou

mesmo indigena. Colonias de povoamento foram estabelecidas em sua maior parte

na America do Norte, baseadas na media propriedade de explora9ao familiar. Para

atender as colonias de explorac;ao, e que a brutal trafico negreiro se intensificou,

fazendo com que 11 milh6es de africanos, sendo 40% deles destinados ao Brasil,

fossem transportados pelo Atlantica para trabalhar nas lavouras e nas minas.-Nao

se pode esconder que a coloniza~o promoveu uma espantosa expropriac;ao das

lerras indigenas e a sufocamento ou destruiC;80 da sua cultura. Em quase toda a

America ocorreu uma catastrofe demografica, devido aos maus tratos que a

popula980 nativa sofreu e as doenyas e epidemias que as devastaram, devido ao

contato com os colonizadores europe us.

Nesta primeira fase houve um forte comercio triangular estruturado entre a

Europa (fornecedora de manufaturas), Africa (fornecedora de escravos) e America

(exportadora de produtos coloniais). A grande expans80 deste mercado favorece as

artesaos e os industriais emergentes da Europa que passam a contar com

consumidores em um raio bem mais amplo, enquanto que a importa9ao de produtos

colonia is fez aumentas as relac;oes entre as paises europeus. Exemplo disso ocorre

com 0 a9ucar, cuja produ9ao e confiada aos sen hares de engenho brasileiros, mas

que e transportado pelos portugueses para os portos holandeses, onde la se

encarregavam do seu refino e dislribui9ao.

Politicamente, a primeira fase da globaliza9ao se fez quase toda sob a poder

das monarquias absolutistas que concentram enorme poder e mobilizam as recursos

economicos, militares e burocralicos, para manterem e expandirem seus imperios

coloniais. Os principais desafios que enfrentam vinham das rivalidades entre elas,

seja pelas disputas dinastico-territoriais ou pela posse de novas colonias.

A doutrina econ6mica desta primeira fase foi 0 mercantilismo, adotado pela

maioria das monarquias europeias para estimular a desenvolvimento da economia

dos reinos. 0 mercantilismo compreendia uma complexa legisla980 que recorria a

medidas protecionistas, incentivos fiscais e doa98o de monopolios, para promover a

prosperidade geral. A produyao e distribuic;ao do comercio internacional eram feitas

par mercadores privados e par grandes companhias comerciais (as Companhias



Inglesas e Holandesas das indias Orientais e Ocidentais) e, em geral, eram

control adas localmente por corpora90es de ofieio.

Todo a universo economico era destinado a somente um fim, a acumulo de

riquezas. 0 poder de um reino era medido pela quantidade de metal precioso (ouro,

prata e j6ias preciosas) existente nos cofres reais. Para assegurar seu aumento a

estado exercia um serio controle das importa90es e do comercio com as colonias,

sabre as quais exerciam a 0ligop61io bilateral8. Esta politica levou cada reino

europeu a se transformar em um imperio eomercial, tendo colonias e feitorias

espalhadas pelo mundo todo.

1.2. SEGUNDA FASE DA GLOBALlZA<;:AO

Por meio de sua explorar;ao do mercado mundial, a burguesia deu um carater

cosmopolita a prodUl;ao e ao consumo ern todos os palses ...As vel has

industrias nacionais foram destruldas ou eslao destruindo-se dia a dia ...Em

lugar das antigas necessidades satisfeitas peta producao nacionat,

encontramos novas necessidades que querem para a sua satisfa9ao os

produtos das regiOes mais longlnquas e dos climas os rna is diversos. Em

lugar do antigo isolamento local ...desenvolvem-se, em todas as dire90es, urn

inlercambio e uma inlerdependl!ncia universais ... 9

o que Marx afirma e que as industrias que eram somente nacionais sao

substituidas par indus trias voltadas para a exporta9ao, buscando satisfazer as novas

necessidas de urn mercado mundial em ascensao.

Os principais acontecimentos que marcam a transic;ao da primeira fase da

globaliza9ao para a segunda ocorrem nos campos da hknica e da polltica. A partir

do seculo XVIII, a Inglaterra, a Franc;a, a Belgica, a Alemanha e a Haria se

industrializam.

A maquina a vapor e introduzida nos transportes terrestres (estradas-de-ferro)

e mariti mas (barcos a vapor). ConseqOentemente esle novo period a sera reg ida

pelos inleresses da industria e das finan9as, e nao mais pelas motiva90es dinastias

B 0 0ligop61io bilateral €I uma expreS5ao que serve para descrever a siluayao de subordinayao em
que as colOnias se encontravam perante as metr6poles. Alem de estarem impedidas de negociarem
com oulros paises, eras eram obrigadas a adquirir suas necessidades apenas com negociantes e
mercadores metropo!itanos bern como somente vender a eles 0 que produziam desta forma a
melr6pole ganhava ao vender e ao comprar.
9 MARX, Karl. Manifesto Comunista, 1848.
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mercantis. A grande burguesia industrial e bancaria, e nao mais as administradores

das corporayoes mercantis e as funcionarios reais sera quem liderara 0 processo.

A luta pelo aumento dos mercados e pela obtenyao de novas e diversas

fantes de malerias primas e estabelecida pelo capital financeiro. 0 livre-cambismo

nas relact6es externas e defend ida, mas para protectao das industrias nacionais sao

feitas politicas protecionistas.

A escravidao que havia sido a base da primeira globalizayao se tornou urn

impedimenta ao progresso et somada a crescente indignac;:ao que ela provoca,

acaba sendo abolida, primeiro em 1789 e definitivamente em 1848 (no Brasil ainda

sobreviveu ate 1888).

No campo da politica, as revolu90es americanas e francesas fjzeram com que

a busca por realiza<;ao pessoal promovesse uma grande ascensao social das

massas. Logo depois, como resultado das Guerras Napoleonicas e da generalizada

aboli<;ao da servidao e outros impedimentos feudais, milhoes de europeus,

aproximadamente 60 milhoes num seculo. abandonam seus lares nacionais e

emigram em massa para os Estados Unidos, Canada, e para a America do Sui -

Brasil, Argentina, Chile e Uruguai10.

Cad a uma das potencias europeias se rivaliza com as demais na luta pela

hegemonia do mundo. 0 resultado dessas lutas e a corrida imperialista e a polltica

armamentista que levara os europeus a duas guerras mundiais, a de 1914-1918 e a

de 1939-1945.

Porem, outros aspectos tecnicos colaboraram com 0 processo da

globaliza<;ao como a trem e 0 barco a vapor, que encurtaram as distimcias, 0

telegrafo e em seguida 0 telefone, que aproximaram os continentes e os interesses.

E logo a avia<;ao pas sou a ser mais urn elemento que permitiu 0 mundo se tarnar

menor, facilitando as comunica<;oes e 0 movimento de pessoas.

Das divers as pote!ncias que existiam em 1914 - 0 imperio britanico, 0 frances,

o alemao, 0 austro-hungaro, ° italiano e 0 russo, sornente sobraram depois da

Segunda Guerra, duas superpotencias: os Estados Unidos e a Uniao Sovietica.

10 BRAUDEL, op. cit.
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1.3. A GLOBALlZA<;:iio RECENTE

Segundo Braudel, ao lango do seculo XX, existiam tres grandes ;deais que se

chocavam entre si: 0 comunista, iniciado com a Revoluc;ao Bolchevique de 1917; a

da contra-revoluc;ao nazi-fascista que, em grande parte. foi uma poderosa reac;:ao ao

projeto comunista, et finalmente, 0 liberal-capitalista liderado pelos paises anglo-

sax6es, a Gra-8retanha e os Estados Unidos 11.

Em um primeiro momento ocorreu a alianc;a entre 0 liberalismo e 0

comunismo (em 1941-1945) para a autodefesa et depois, a destruic;ao do nazi·

fascismo. No segundo momento, os vencedores, as EUA e a URSS, se

desentenderam a que acarretou na Guerra Fria, que ocorreu entre 1947 e 1989,

ende 0 Hberalismo norte-americana se rivalizou com 0 comunismo sovie-tico em uma

guerra ideol6gica mundial e em uma competic;:ao armamentista e tecnol6gica que

quase levou a humanidade a uma catastrofe com a crise dos misseis de 1962. Com

a politica da glasnost 12, adotada p~r Mikhail Gorbatchov na URSS desde 1986, a

Guerra Fria teve seu fim e os Estados Unidos se proclamaram vencedores.

o momento s[mbolo da globalizac;:ao recente foi a derrubada do Muro de

Berlim ocorrida em novembro de 1989, acompanhada da retirada das tropas

sovieticas da Alemanha reunificada e seguida da dissoluc;:ao da URSS em 1991. A

China comunista. por sua vez, que desde os anos 70 adotara as reformas visando

sua modernizac;:ao, abriu~se em varias zonas especiais para a implantac;:ao de

industrias muitinacionais.

Oesde entao, 56 restou 0 capitalismo como hegem6nico no moderno sistema

mundial, nao havendo nenhuma outra barreira a antepor~se a globalizat;:ao.

1.4.0 GLOBALISMO

A respeito da globalizac;:ao citada no item anterior, 0 globalismo e a teoria que

sustenta esse trabalho de pesquisa, uma vez que as expatriados podem ser

considerados uma conseqOencia da globalizat;:ao.

II BRAUDEL, op. cit.
12 Politica adolada por Mikhail Gorbachov, em 1986, na area pol1tica e social para promover maior
Iranspar~ncia, objelivando um desenvolvimenlo profundo da Uniao Sovielica, com 0 fim da burocracia
pOlitica, fim da corrupyao e alraves da democracia.
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A internacionaliz8!tao das sociedades em direc;ao a urna economia-rnundo13

foi empurrada atraves da pratica mercantil, e muitas vezes por meio da conquista

territorial, formando sistemas coloniais e imperiais. No seculo XX a

internacionalizac;ao foi sustentada pelos atores empresariais que marcaram

presenc;a nao somente como agentes centrais da produc;ao, mas como atores

politicos, tendo 0 Estado funcionando como variavel de ajuste da atu8c;ao
empresarial 14.

Os motores do processo de internacionalizac;ao fcram as empresas que se

lanc;aram ao mercado externe a procura da comercializac;ao de seus produtos,

buscando 5e ingressar no novo mercado mundial, apesar de ainda possuirem no

mercado interne a sua base de operac;6es.

Diante da expansao e g!obalizac;ao do modo capitalista nao e mais possive!

considerar 0 mundo atual como urn espa90 territorial desmembrado onde cada

continente, pais ou ainda cada Estado desenvolve sua forma pr6pria de

administra9aO, de desenvolvimento e de prodUl;ao. Novas perspectivas emergem e

o mercado globalizado se torna uma unidade de integraC;ao entre os parses

desenvolvidos e os em desenvolvimento.

Uma das caracteristicas fundamentais que fazem parte desta nova forma de

organizaC;80 social e a evolu9ao tecnol6gica. Trata-se da criaC;80 de meios que

possam facilitar a produ9ao dos bens de consumo e sua dissemina98o, bern como

as trocas de conhecimento entre as empresas espalhadas pelo mundo.

Segundo lanni, quando 0 mundo se transformou em uma imensa fabrica's,

houve uma dispersao geogratica da produ980 e das forc;;as produtivas, 0 que

compreende 0 capital, a tecno!ogia, a forc;a de trabalho e de produc;ao.

Segundo a teoria do globalismo, urn dos marcos principais do processo de

globalizac;;ao do capitalismo e 0 desenvolvimento do capital em gerar, transcendendo

mercados e fronteiras, regimes politicos e projetos nacionais, regionalismos e

geopoliticas, culturas e civilizac;oes. No mercado mundial, ocorre a globalizaC;8o das

relac;;6es de produc;;ao, das institui90es, dos principios juridicos-politicos e dos

padr6es socio-culturais. Todas as relac;;6es acabam tendo que se adaptar a esse

13 BRAUDEL, op. cit.
14 DREIFUSS, Rene Armand. A ~poca das Perplexidades: MundializaC;t:io e PlanetarizaC;t1o: Novos
Desafios. Pelr6polis, RJ: Edilora Vozes, 1996 - pagina 133.
1sIANNI, Octavio. A Era do Globa/ismo. Rio de Janeiro: Civilizat;ao Brasileira. 3a edicao, 1997-pagina
15.
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processo e se fez necessaria que todo 0 conjunto das relayoes fosse

internacionalizado, para que acompanhasse e se adequasse it globaliza~ao do

capital. Na mesma medida em que se globaliza a capital, globalizam·se as fon;as

produtivas e as relaQaes de produc;:ao16.

Segundo a teoria do globalismo analisada par lanni, a dinamica do capital

ultrapassa fronteiras geograficas, regimes politicos, culturas e civilizac;6es. A

industrializa9ao substitutiva de importac;6es e substitufda pela industrializa\fao

voltada para a exportayao, au seja, as na((ces deixam de se preocupar em produzir

internamente aqueles produtos que necessitavam importar, e passam a se

preocupar em produzir para exportac;ao. Oessa forma, novos mercados 5e abrem e

politicas economicas mundiais passam a ser monitoradas por tecnocracias como a

Fundo Monetario Internacional e a Banco Mundial, entre outras organiza90es

mullilaterais e transnacionais. Nesse momenta, torna-se necessaria a cria980 de

organiza90es de car<3ter internacional para regular e monitorar as rela96es entre as

paises17.

A internacionaliza98o do capital carrega consigo uma internacionaliza980 do

processo produtivo, das classes sociais e de suas rela90es. Uma vez que a capital

prod uti va e mundializado, as for9as produtivas e as rela96es de produ9ao acabam

tendo que se mundializar tambem.

Com a globaliza98o, as atividades industriais se dispersam pelo mundo e

empresas que antes eram nacionais, cruzam fronteiras. Cad a vez mais as meios de

comunica9<30 se desenvolvem, facilitando esse processo de transnacionaliza9ao.

Ate recentemente, a necessidade de se preocupar com as dimensoes

internacionais era somente das grandes empresas. Poram, com a diminui9aO das

distancias pelos avan90s na comunica9ao, como a Internet e outras tecnologias, a

mercado internacional pode ser alcan<;ado par todo tipo de empresas, e nao

somente par multinacionais au grandes empresas. 0 desenvolvimento da tecnologia

da comunica9aO tornou a mercado internacional acessivel para qualquer empresa.

No fim do sEkula XX, com a fim do mundo bipolar, dividido entre a capitalismo

e a socialismo, e que surge a teoria do globalismo. Essa teoria diz respeito a uma

realidade social, econOmica, politica e cultural articulada em ambito propria mente

16 IANNI, 1997, ops. cit.
11 IANNI, 1997, ops. cit.
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global, a despeito de suas conotayoes locais, regionais e nacionais 18, A teo ria do

globalismo surge em urn momento cnde as relac;oes, as processos e as estruturas

que configuram a dinamica das empresas e corporac;6es. do mercado, das tecnicas

produtivas e das formas de organizayEo do trabalho se globalizam.

Segundo eSSB teoria, a processo de mundializBc;ao trata de urna ampla e

profunda transformac;c3o, envolvendo a economia e a sociedade. a polltica e a

cultura, a ecologia e a demografia, as linguas e as religioes. Tudo e afetado e todos

S8 vern obrigados a S8 defrontar com 0 desenvolvimento e a transculturac;8o. Aos

poucos, modificam-se OU dissolvern-se as linhas divis6rias entre 0 Oriente e 0

Ocidente, a Africa e a Europa, a America Latina e a America Anglo-saxonica, devido

as migrac;oes transcontinentais, aos fluxos de mercadorias globais, aos movimentos

mundiais de ideias, a multiplicac;ao das negociac;oes e corporac;6es transnacionais 19,

Surge uma nova sociedade global, internacionalizada em suas implicac;oes

economicas, politicas, culturais, demograficas. religiosas e lingOisticas,

Com a globaliza9ao, segundo a teoria do globalismo, todos sao desafiados a

se resituar no novo mapa, sejam as paises e seus Estados, sejam as proprios

individuos.

Na nova sociedade globalizada, as foryas produtivas e as relayoes de

produ9ao se desenvolvem em moldes capilalistas. Principios como liberdade,

igualdade e propriedade sao difundidos.

Quando se trata de mundializa9ao, planetariza9ao, globaliza98o, globalidade

au globalismo se refere a uma ampla e profunda IransformaC;80 geral, envolvendo a

economia e a sociedade, a politica e a cultura, a ecologia e a demografia, as Unguas

e as religioes,

Debates sabre a identidade. a outro, a desnacionaliza9<30 e a

desterritorializa980, a lugar, a territorio, a fronteira e a espa90, a mundo sem

fronteiras, a aldeia global e a terra-patria sao abertos. Todos, em todo a mundo, sao

obrigados a se defrontar com a desenvolvimento e a transculturac;8o.

Segundo lanni, esse novo cicio de desenvolvimento do capitalismo em escala

mundial e influenciado au conduzido principalmente pela burguesia mundial, que ja

vinha se desenvolvendo par dentro e par fora dos imperialismos, Cabe ressaltar

ainda a contribui9aO de setores intelectuais diversos, dentre as quais encontram-se

18 IANNI, 1997, ops. cit.
19 IANNI, 1997, ops. cit.
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economistas, financistas, administradores. tecnicos em eletronica, jornalistas,

soci61ogos e muitos Qutros, oriundos das ciencias sociais e naturais.

A sociedade civil mundial e as estruturas mundiais de poder sao farmadas,

redesenhando 0 mapa do mundo, redefinindo au declinando soberanias nacionais e

fazendo com que as corporac;oes transnacionais e as organiza~6es multilaterais

sejam apontadas como as principais porta-vozes das classes dominantes mundiais.

Sao muitas as instituic;:6es e 05 ideais, as praticas e as valores que se formam

no ambito do globalismo, da sociedade civil rnundiaL Nesse cenario contraditorio e

de grandes proporc;6es, novas perspectivas sao abertas para a ciemcia e a tecnica, a

comunica<;ao e a informa<;ao e a desterritorializa<;ao. Multiplicam-se os espa<;os e

aceleram-se os tempos, gra<;as as tecnologias eletr6nicas com as quais se globaliza

ainda mais intensa e generalizadamente a globaliza<;ao.

Essas intera<;oes globais ocorrem atraves de uma reforma do que e local,

nacional e continental, e se referem a movimentos de informa<;ao, dinheiro, objetos

fisicos, pessoas e outros elementos tangiveis e intangiveis atraves das fronteiras

estatais.

o globalismo, segundo lanni, resulta de urn jogo complexo de fDr<;as que

atuam em diferentes niveis da realidade, em ambito local, nacional, regional e

mundial. Algumas dessas for<;as emergem com 0 nascimento do capitalismo, outras

com 0 colonialismo e 0 imperialismo, compreendendo a formayao de monopolios,

trustes, carteis e corpora<;oes transnacionais20.

Essa teoria expressa os novos desenvolvimentos da realidade social, em

termos da intensifica<;ao e da generaliza<;ao das for<;as produtivas e das rela<;6es

capitalistas de produCfao.

No mundo globalizado, as palses nao podem se manter isolados. Da mesma

maneira, cada vez mais empresas estao buscando uma maior integra<;ao no

mercado internacional. Para que isso seja possivel, muitas empresas investem em

filiais em outros paises e enviam expatriados, com objetivo de manter a unidade da

cultura da empresa e transferir conhecimentos tecnicos e know how.

Os agentes centrais da multinacionaliza<;ao da economia passam a ser as

empresas de base nacional, que alem de possuir uma ponta no mercado externo e

outra nos mercados domesticos, multiterritorializam a sua atividade produtiva,

20 IANNI, 1997, ops. cit.
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viabilizando opera96es e muitos paises, atraves de filiais, subsidiarias au

associadas21.

As empresas multinacionais possuem como objetivo principal a produc;ao de

bens para 0 mercado mundial com prec;os competitivos. E para isso, buscam se

instalar em lugares cuja produC(ao seja eficiente e com menores custos e muitas

vezes obtem concessoes financeiras dos governos desses paises. Os paises menes

desenvolvidos ou em desenvolvimento, como e a casa do Brasil, possuem

caracteristicas diferenciadas para atrair investimentos de multinacionais. Os

investimentos em parses como Coreia do Sui, Mexico, Taiwan, Singapura, Hong

Kong, Filipinas e Brasil tendem a creseer, uma vez que as economias desses paises

estao cada vez mais direcionadas para a exportac;ao, possuem mao de obra a baixo

custo, mas de qualidade e possuem muitas vezes um mercado interno em

cresciment022
.

A crescente diminuiC;ao dos limites e barreiras entre as parses, as

organizac;6es transnacionais e as corporac;6es multinacionais, revelam cada vez

mais a necessidade da existencia de executivo global. Este individuo tem como

principais caracteristicas a capacidade de adaptac;ao, vontade de conhecer outras

culturas, flexibilidade intelectual e comportamental para se ajustar a situac;6es

crrticas, ser capaz de resistir ao estresse e a situac;6es de forte ten sao,

disponibilidade e vontade de viajar e conhecer novas ambientes, estabilidade

emocional e familiar e capacidade de analise das diferenc;as culturais de forma

neutra.

Recentemente parses em desenvolvimento passam a receber e a enviar este

tipo de imigrante. E a caso do Brasil, que em poucos anos aumentou

consideravelmente 0 numero de multinacionais estrangeiras instaladas no pars. A

entrada das multinacionais no pais trouxe expatriados do mundo todo, conforme

pode ser observado nos anexos dais, tres e quatro. Houve um gradual aumento no

numero de estrangeiros autorizados a trabalhar no Brasil na DUma decada. Em 1998

foram um total de 13.805, em 2004 foram 20.162 e neste ana de 2005 ja soma um

total de 15.435 autorizac;6es de trabalho emitidas.

21 OREIFUSS, ops. cil.
22 GILPIN, Robert. The Political Economy of International Relations, 1987, pagina 235, tradw;:ao
prOpria.
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No contexte de globalizal{ao analisada per lanni, onde 5e verifica 0 fluxo

rnundial de pessoas como conseqOencia da globaliz81{<3o, e Que as expatriados sao

inseridos, mostrando que 0 processD de globalizactao 5e expandiu muito alem das

frenteiras dos Estados, atingindo e afetando diretamente individuos.
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2. HISTORICO OA IMIGRA9AO NO BRASIL

o [nicia da imigra9ao no Brasil foi em 1530, com a vinda de portugueses para

plantar cana~de-a9ucar. Porem, a imigrac;c3o 5e intensificou a partir de 1818 com a

chegada dos primeiros imigrantes nao-portugueses, que vieram para 0 pais durante

a regenda de D. Joao VI.23

Devida ao tamanho do territorio brasileiro e ao desenvolvimento das

planta90es de cafe, a imigrac;c3o teve uma grande importancia para a

desenvolvimento do pais no sEkula XIX,

Em busca de oportunidades na nova terra, vieram para 0 Brasil SUlyOS, que

chegaram em 1819 e se instalaram no Rio de Janeiro, em Nova Friburgo, alemaes,

que vieram logo depois, em 1824, e fcram para 0 Rio Grande do Sui em Novo

Hamburgo, Sao Leopolda, Santa Catarina, Blumenau, Joinville e Brusque, eslavos,

originarios da Ucrania e Pol6nia, habitando 0 Parana, turcos e arabes, que se

concentraram na Amazonia, italianos de Veneza, Genova, Calabria, e Lombardia,

que em sua maior parte vieram para Sao Paulo, japoneses, entre outros. Porem, 0

maior numero de imigrantes que vieram para 0 Brasil sao os portugueses, que

imigraram em grande numero desde 0 periodo da Independencia do Brasil24.

A partir da segunda metade do seculo XIX, houve uma serie de ondas

imigrat6rias para 0 Brasil. Essas ondas foram patrocinadas com objetivo de trazer

trabalhadores para substituir as escravos na agricultura e trabalhadores e que

fossem aptos para executar tarefas necessarias a industrializac;:ao e ao

desenvolvimento economico.

Esse movimento imigrat6rio aumentou a partir das decadas de 1870 e 1880,

se estendendo ate parte do seculo XX. Apes a abolic;:ao da escravatura em 1888, 0

governo brasileiro incentivou a entrada de imigrantes europeus em territerio

brasileiro. Com a necessidade de mao-de-obra qualificada para substituir os

escravos, milhares de italianos e alemaes chegaram para trabalhar nas fazendas de

cafe do interior de Sao Paulo, nas industrias e na zona rural do sui do pais.

23 IBGE, Brasil: 500 anos de povoamento. lEGE, 2000. Disponivei em:
hnp:llwwwl.ibge.gov.brlbrasiI500/home.html. Acesso em 15/08/2005.
24 IBGE, ops. cit.
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A onda imigrat6ria iniciada no sEkula XIX acaba trazendo para 0 Brasil

aproximadamente quatro mil hoes de trabalhadores. A maiaria dessas pessoas vern

da Europa, mas a vinda de japoneses tambem e significativa.

As primeiras experiencias na 5ubstitui(fao da fOfc;:a de trabalho escrava par

imigrantes europeus come'tam a partir de 1819 com a instalaC;:8o de colonas suic;:os

na regiao de Nova Friburgo, no Rio de Janeiro. 0 movimento imigrat6rio se

intensifica na segunda metade do secura XIX com a expansao cafeeira na Regieo

Sudeste do pais e a escassez de escravos provocada pera aboliC;:c30 do trafieo em

1850. Grandes fazendeiros de cafe contrataram estrangeiros para trabalhar em suas

terras, e entaD, as govern as provinciais da regiao seguem 0 exemplo da iniciativa

privada e desenvolvem programas de incentivo a vinda de trabalhadores de outros

paises.

Segundo 0 IBGE, 0 Imperio brasileiro acaba tendo que formular uma politica

oficial de irnigrayao. Representantes do imperador brasileiro atuam em cornpanhias

internacionais de colonizayao sediadas em diversas cidades europeias. Com isso se

estabelece urn fluxo regular de chegada de estrangeiros aos estados do Rio de

Janeiro, de Sao Paulo e de Minas Gerais, tradicionais zonas cafeeiras, e tambem ao

do Espirito Santo, onde sao instaladas areas pioneiras de cultivo de cafe.

o governo incentivou, ainda, a imigrayao estrangeira para as provincias do

sui do pais, que se tornaram estrategicas depois da Guerra do Paraguai. Ate a

proclamayao da Republica em 1889, mais de 1,5 milhao de imigrantes portugueses,

espanhais, italianos, alemaes e eslavos, entre Qutros, chegarn ao Brasil. Muitos sao

destinados para as plantayoes de cafe do Sudeste, mas muitos se dirigem as

col6nias do Parana, de Santa Catarina e do Rio Grande do SUl25

Com a Republica, 0 incentivo a imigrayao estrangeira e mantido, e com

grande participa9ao de imigrantes asiaticos, sobretudo dos japoneses. Durante a II

Guerra Mundial, a imigra98.0 europeia diminui e a entrada de japoneses e suspensa.

Restabelecida a imigra9ao no periodo do pas-guerra, prossegue ate a decada de 60,

quando e praticamente encerrada.

Todos estes povos vieram e se fixaram no territario brasileiro nos rnais

variados ramos de negacio, como p~r exemplo, 0 ramo cafeeiro, as atividades

25 IBGE, ops. cit.
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artesanais, a policultura, a atividade madeireira, a produc;ao de borracha e a

vinicultura.

o processo imigrat6rio foi de extrema importfmcia para a forma9ao da cultura

brasileira, que ao lango dos anos, foi incorporando caracteristicas de varies paises.

o grafico abaixo ilustra par periodos a imigra<;ao para a Brasil, tendo seu

auge no ana de 1890 a 1889.

GRAFICO 1 -IMIGRA9AO NO BRASIL NO PERioO DE 1820-1975

ImIUi!.lonOBruIlU82D·19U)

1,400.000--

FONTE: Brasil: 500 anos de povoamento. Rio de janeiro: IBGE, 2000. Aplmdice: Eslalisticas de

povoamenlo. p.22S

Assim como as imigrantes sairam de seU$ paises em busca de uma vida

melhor, as expatriados buscam uma vivencia profissional e pessoal no novo pais

para abter urn crescimento profissional e desenvolvimento pessoal. Os expatriados

pod em ser considerados uma liga9ao, um elo entre 0 pais de origem da empresa, e

o pais onde a filial se encontra instalada. Gada vez mais, empresas do mundo todo

enviam pessoas para autros paises com 0 fim de manter as processos e a unidade

de determinada empresa, ou agregar experi€mcias de executivos de diferentes

paises.

A crescente diminui9c30 dos limites e barreiras entre os paises com a

globaliza9ao, torna cada vez mais necessaria a existencia de um executivo global.
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Ou seja, uma pessoa dis posta a mudar de pais, em busca de objetivos profissionais

e pessoais, e compensac;ao financeira.

2.1. PORTUGUESES NO BRASIL

Fa; no secula XVIII, que as primeiros registros da imigrac;ao portuguesa

apareceram e se tornaram mais regulares a partir do seculo XIX. Oevida aos

diversos estudos sabre 0 tema, hoje ja S6 pode contar com estimativas mais

confiaveis sabre 0 numera de imigrantes que vieram para a Brasil desde 0 sEkula

XVI. 26

Segundo 0 IBGE. nos primeiros dais seculos de coloniza9C1o vieram para 0

Brasil cerca de cem mil por1ugueses, uma media anual de quinhentos imigrantes. No

secula seguinte, esse numera aumentou e foram registrados seissentos mil e uma

media anual de dez mil imigrantes portugueses. 0 auge do fluxo migratorio ocorreu

na primeira metade do seculo XX, entre 1901 e 1930: a media anual ultrapassou

vinte e cinco mil.

A origem socia economica do portugues imigrante e muito diversificada e

varia entre uma elite nos primeiros seculos de colonizacyao, e imigrantes pobres a

partir da segunda metade do securo XIX.

No quadro abaixo, podem-se verificar estimativas do numero de portugueses

que entraram no Brasil desde 0 seculo XVI.

lBGE, Brasil: 500 anos de povoamento. IBGE, 2000. Disponivel
http://www1.ibge.gov.br/brasiI500/home.html. Acesso em 15/08/2005.

http://www1.ibge.gov.br/brasiI500/home.html.
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TABELA 1 . ESTIMATIVAS DE IMIGRA9AO PORTUGUESA NO BRASIL

~I~ America l~oll~e?ia.,. a~ual {lmerica Media 'Ianual

IferiOdO Portug~~sa p'olonlal Jle~i1uguesa Colonial

500 1
3.500

L 5.000

L 2.000

11500-1580 100.000 280.000 I
11581-1640 . 1 300.000
1.1641-1700 L 120.~O~~·l.r~--~~~~,r~--~~~~~1
[1701.1760 [ 600.000 !1

11808-1817 [ 24.000 [ I
1,827.,829 1 2.004 ,i
,1,837.,84, 1 629 1

1,856.,857 1 16.108 1

[ 1~81_.1900\ 316.204 I "~ 15.810~~~--i~~~~--~I
11901.1930 I 754.147 ~25.138

1,93,.,950 1 148.699 :1

1[1951.1960 il 235.635 II
1,96,.,967 1 54.767 1

1198.1.1991\ 4.605 [

Imperio

10.000

2.666

668

125

8.054

23.563

7.823

7.434

406

FONTE. BraSil 500 anos de povoamenlo. RIo de Janeiro, IBGE. 2000.

As alitudes do governo brasileiro frente a imigra9c3.0 variaram de epoca para

epoca27 No seculo XIX, a imigrayao foi bern vista pelas autoridades brasileiras e, em

alguns period OS,foram sancionadas leis nas quais a cidadania era concedida a todo

europeu que a solicitasse. Ja no infcio do seculo XX, a chegada de imigrantes em

massa e vista com desconfianc;a. A ac;ao politica de anarquistas e comunistas era

temida, assim como suspeitava~se que, atraves da emigrac;ao, os governantes

europe us estivessem se livrando de delinquentes e criminosos. Em 1920, cresce 0

numero dos que veern na imigrac;ao uma ameac;a a nacionalidade, 0 que levou, na

decada de 1930, a tentativa de suspende·la temporariamente.

Portugal, atribuindo aos fluxos de mao~de·obra para 0 exterior as razc5es do

atraso portugues, tentou restringir a emigrac;ao, inclusive para 0 Brasil. Portugal

aumentou 0 prec;o dos passaportes e desviou parte das correntes migrat6rias para

as col6nias africanas. Entretanto, estas medidas nao tiveram sucesso, pois os anos

21 IBGE, ops. cit.
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posteriores as leis portuguesas sao aqueles em que esse fen6meno conheceu seu

apogeu.

Segundo a IBGE, nos anos 1981-1991, surgiu urn quadro [novo. A integra9c3o

europeia refon;ou 05 la~s economicos continentais portugueses, enquanto 0

declinio dos indices de fecundidade intensificQU a processo de envelhecimento da

popula9c3o lusitana, diminuindo ainda mais as candidatos a emigra<;:c30.

2.2. ESCRAVOS AFRICANOS NO BRASIL

No continente americana, 0 Brasil foi 0 pais que mais importou escravos

africanos. Entre as seculos XVI e XIX. vieram cerea de quatro milh6es de homens,

mulheres e crian9as, 0 equivalente a mais de urn ten;o de todo comercio negreiro28,

No quadro abaixD, pode-s8 verificar a quantidade estimada de africano5 no

Brasil no periodo entre os seculos XVI-XVIII.

TABELA 2 - DESEMBARQUE DE AFRICANOS NO BRASIL - 2005

28 IBGE. ops. cit
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Desembarque est/mado de africanas
I

no Brasil Secules XVI-XVIII

Per/odos 1531-1575 a 1771-1780

Desembarque esllmado de afrlcanas

no Brasil Seculo XVIII e

qOlnquenlos de 1781-1785 a 1851-1855

No per[odo J
63100

97800

125000

108700

117900

123500

139400

188300

181200

250200

93700

240600

120900

157500

6100

2113900

I 1781-1785 Iil 10000 I 1786-1790 Ir- 1791-1795 I
II 40000

l 1601-1625 j 100000 ! 1796-1800 [
[ 1626-1650 II 100000

J 1801-1805 I
[ 1651-1670 [ 185000 I 1806-1810 II
[ 1676-1700 [ 175000 I 1811-1815 Il 1701-1710 j 153700

J 1816-1820 I
[ 139000[ 1711-1720 I 1821-1825 I

I 1721-1730 J 146300 I 1826-1830 I
I 1731-1740

I 1741-1750

il ~66100

1[1B5~
I 1831-1835 1

[ 1836-1840 I{

[ 1751-1760 J[ 169400 'I 1841-1845 I
I 1761-1770

[ 1771-1780

I 164600

~--
I 1846-1850 I
I 1851-1855 I

, 189550%; ~ I' Total:]
FONTE: Brasil 500 anos de povoamento. Rio de Janeiro, lBGE, 2000.

2.3. ESPANH61S NO BRASIL

Oesde 0 inicio da coloniza9ao brasileira, os espanh6is fazem parte da hist6ria

do Brasil. 0 sonho do imigrante era a perspectiva de acesso a propriedade da terra,

as oportunidades de trabalho e a fortuna facil29.

A partir do seculo XIX, 0 movimento migrat6rio espanhol aumentou,

provocado pelo desenvolvimento industrial tardio da Espanha por problemas

economicos decorrentes da manutenc;ao de uma estrutura fundiaria arcaica.

29 IBGE, ops. cit.
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Segundo informa 0 IBGE, ate 0 ana de 1900, cerca de dois terc;:os da

populac;ao espanhola vivia direta au indiretamente do cultivo da terra. Porem, com a

elevac;:ao da taxa de nata Iidade e redu980 dos investimentos no campo, ternau-se

muilo dificil para urna familia sob reviver dos rendimentos da lavaura. Os minifundios

muito pobres continuavam submetidos ao pagamento de pesados impastos e as

pequenos e medias proprietarios viram-se obrigados a abandonar povoados e vilas

do interior, ao lado dos lavradores que 56 dispunham de sua capacidade de

trabalho.

Os espanh6is que viviam no campo migravam para as centros urbanos, na

expectativa de emprego na industria au no comercio. Mas eram rejeitados na cidade

pois erarn na sua grande maioria analfabetos e nao tinham qualificayao para 0

trabalho fabril. 0 passe seguinte era tomar 0 caminho do porto mais pr6ximo e tentar

o embarque no primeiro navio que fosse em direc;:ao ao Novo Mundo.

2.4. ALEMAES NO BRASIL

Os primeiros imigrantes alemaes chegaram no Brasil ainda no reinado de D.

Pedro lese estabeleceram no Sudeste e Sui do pais onde, a partir de 1824, foi

fundada a colonia alema de sao Leopolda, no Rio Grande do Sul30

o quadro abaixo mostra as estalisticas de quantos imigrantes alemaes

chegaram no Brasil entre 1824 e 1969.

Apenas uma pequena parcela da emigrayao europeia, entre ela a alema, se

dirigiu para 0 Brasil: eerea de 4.500.000, denlre os mais de 35.000.000 de

emigrantes europeus. 0 restante se deslocou para as Estados Unidos, Uruguai,

Argentina, Australia e para outros destinos, segundo a IBGE.

30 IBGE, ops. cit.
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TABELA 3 - IMIGRA<;:AO ALEMA NO BRASIL - 2005

if ~!!IJI!!PPerieO ~~ n : Total ': I
II 1824-47 I 8.176

I 1824-47 ,I 8.176

I 1848·72 I t9.523

'I 1872·79
I~~

I 1880-89 ,[ 18.901

I 1690-99 I 17.084

1-1900-09 I 13.848

I 1910-19 [- 25.902

I 1920-29 'I 75.801
-

I 1930-39 II 27.497
--.-

II 1940-49 I 6.807

I 1950-59 I 16.643 I

,I 1960-69 II 5.659

FONTE: Brasil 500 anos de povoamenlo. RIO de Janeiro, IBGE, 2000.

Segundo informa 0 IBGE, a imigra9ao aJema, como a maioria da imigra~ao

europeia, e explicada pel as grandes transformac;oes s6cio-politico·econ6micas pelas

quais passou a Europa no seculo XIX. Entretanto, a consolidaCfao do Estado

Nacional alemao foi de grande importancia para 0 cresci menta das imigrac;oes. A

esse fata, pade ser acrescentado que no Brasil do secura XIX fcram criadas

condic;oes que favoreciam a imigra~o europeia. Na segunda metade do seculo XIX,

imigrantes europeus chegaram para prover mao-de-obra para as lavouras do cafe e

fornecer camponeses para nucleos coloniais que estavam sendo criados pelo

governo brasileiro.

o imigrante alemao propagou no Brasil a religiao protestante e a arquitetura

germanica, contribuiu para 0 desenvolvirnento urbano e da agricultura familiar,

introduziu no pais 0 cultivo do trigo e a cria(fao de sui nos.

A vida cultural dos imigrantes tambem teve um papel importante na formayao da

cultura brasileira, especialmente no que diz respeito a certos habitos alimentares,

encena(foes teatrais tipicas, coraiS de igrejas, bandas de musica e assim por diante.

Exemplo caracteristico e a Oktoberfest que, a principio, surgiu como urna forma de
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manifesta<;:80 contra as atitudes tomadas pelo Estado Novo em proibir atividades

culturais que identificassem a germanidade. Hojet e uma festa que simboliza a

alegria alerna, tendo incorporado, com adapt8<;oes e modific896es, a gastronomia, a

musica, a lingua alema.

2.5. ITALIANOS NO BRASIL

Foram muitas as nacionalidades de imigrantes que vieram para 0 Brasil

desde as primeiras decadas do seculo XIX, mas segundo a IBGE, 0 italiano ficou

marcado como urn imigrante adequado e confi<3vel para a execu9ao das tarefas que

a Brasil dele esperava.

A importancia deste grupo no movimento imigrat6rio europeu que teve como

destino a Brasil, e enorme por varias razoes31. Uma delas e de ordem quantitativa, ja

que entre 1870 e 1920, momento principal do periodo denominado como da grande

imigra~ao, os italianos carresponderam a 42% do total dos imigrantes que entraram

no Brasil, ou seja, em 3,3 milh6es pessoas, os italianos eram cerca de 1,4 milh6es.

Segundo 0 IBGE, as outras raz6es sao de natureza qualitativa. 0 italiano

reuniu as duas condi~6es de imigra~ao mais valorizadas por autoridades publicas,

por intelectuais e par empresarios privados. A proximidade da lingua, religiao e

costumes, fizeram 0 imigrante italiano mais facilmente assimilavel por nossa

sociedade do que os alemaes ou japoneses, por exemplo, alem disto, correspondeu

aos idea is de branqueamento de nossa popula~ao, acreditado como desejavel para

que nos tornassemos mais civilizados diante de nossos pr6prios olhos e aos olhos

do mundo.

as italianos, como lodos os demais imigrantes, deixaram seu pais

basicamente por motivos economicos e socio-culturais. A imigra~ao, que era muito

praticada na Europa, aliviava os paises de press6es s6cio-economicas, alem de

alimenta-Ios com um fluxo de renda vindo do exterior, uma vez que era comum que

imigrantes enviassem economias para os parentes que haviam ficado.

No caso especifico da Italia, apos longo periodo de lutas para a unifica~ao do

pais, sua popula~ao, particularmente a rural e mais pobre, tinha dificuldade de

31 IBGE. ops. cit.
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sob reviver seja nas pequenas propriedades que passuia au cnde simplesmente

trabalhava, seja nas cidades, para cnde 5e deslocava em busea de trabalho.

Nas condic;6es aeirna mencionadas, a imigra<;ao era estimulada pelo governo,

e era tambem, urna solu<;ao de sobrevivencia para as familias. Assim, e passive I

entender a saida de cerca de sete milhoes de italianos no perfodo com preen dido

entre 1860 e 1920, conforme estatisticas do IBGE.

2.6. ARABES NO BRASIL

As origens dos imigrantes arabes eram as mais diversas. Eram vindos do

Ubano, da Siria, do Iraque, do Egito ou da Palestina. Assim. constituiarn-se de

pavos diferentes, que, com suas respectivas organizac;6es politicas, compartilhavam

fundamentos comuns como a lingua, OU os dialetos derivados do arabe, e a

cultura32

Os motivos para a imigra9ao de pavos arabes eram principalmente religiosos

e economico-sociais ligados a estrutura agraria dos paises de origem.

Alem das problemas religiosos, autro fatar importante e que estimulou a

imigraQ<3afaj a falta de terras. A prapriedade de pequenos lotes de terra aravel, onde

o trabalho era feito pela familia, comeCfOu a sofrer limites para a partilha entre os

filhos, uma vez que a parcelamento tinha chegada a ponto de nao mais suprir 0

sustento de novas familias. Frente a este nova realidade, a popula9<30 pabre restava

apenas a busca, em outras terras, das condiCfoes de sobrevivencia.

Segundo 0 IBGE, entre 1871 e 1900 apenas 5 400 pessoas linham aportado

no Brasil, trazendo consigo suas diferenCfas religiosas. Nas ultimas decadas, a

contribuiCfaa cultural dos arabes tern side mais lembrada pela Gulinaria, embora haja

autros campos em que sua presenQa e marcante.

2.7.JAPONESES NO BRASIL

Conforme aponta 0 laGE, as primeiros imigrantes japoneses desembarcaram

no porto de Santos, trazidos pel a navio Kasato Maru, em 18 de junho de 1908.

J2 IBGE. ops. cit.
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A imigra\fao de trabalhadores japoneses para Qutros paises teve inicio na

decada de 1870, bern antes de sua vinda para 0 Brasil. 0 Japao entao passava pela

Restaurayao Meiji em 1868, 0 que implicou mudan((as economicas e politicas que

inseriram 0 pais no mundo moderno33,

Para a Japao, a imigrayao foi urn resultado da modernizac;:ao que marcou uma

nova elapa da historia japanesa. 0 pais se abriu para 0 mundo ocidental, celebrou

tralades comerciais que, dentre Qulras eoisas, viabilizaram a saida dos

trabalhadores japoneses. Nesse periodo, a polltica emigrataria leve como principal

objetivo ajiviar as tensoes socia is internas advindas da escassez de lerras e do

endividamento dos trabalhadores rurais, muito em funyao das projetas

governamentais de modernizac;ao.

Para a Brasil, a necessidade da mao-de-obra para substituir a trabalho escravo

fai a fatar fundamental, pais, desde a Independencia esta substituic;aa ja era uma

preocupac;ao das classes no pader. No entanta, uma politica imigratoria mais

definida s6 teria importfmcia na agenda governamental com a fim do trafico de

escravas.

o fluxo migrat6ria para a Brasil, somente ganho farlta a partir da primeira decada

do secula XX, quando 0 governo norte-americana - destino preferencial dos

emigrantes japoneses - vetou a imigraC;ao japonesa.

Segundo a rBGE, a que marca a presenc;a do imigrante japanes no Brasil sao as

reac;6es causadas pel as suas diferenltas etnicas, ou seja, fisicas e culturais. Estas

diferenc;:as eram enfatizadas nos debates sabre a sua entrada no pais,

argurnentanda-se que os japoneses constituiarn-se como urn pava impassivel de se

integrar a cultura local.

Nesse peri ado, as desconfianc;as e os precanceitos em relaC;ao aos nikkeis,

que eram a comunidade de descendentes de japoneses, podem ser identificados

nos discursos oficiais, como a que fai feita pela Ministro da Justic;:a Francisco

Campos, em 1941, defendendo a proibic;ao da entrada de quatrocentas japoneses

em Sao Paulo: "seu padrao de vida desprezivel representa urna concarrencia brutal

com a trabalhadar do pais; seu egoisma, sua ma-fe, seu carater refratario, fazem

deles um enorme quisto etnico e cultural localizado na mais rica das regioes do

Brasil".

33 IBGE, ops. cit.



30

Com a fim da Segunda Guerra, a desconfian~ em relarr80 aos imigrantes e

descendentes ainda estava presente, principal mente pelo fato de serem estes

considerados inimigos do pais que habitavarn.

Muit05 dos irnigrantes japoneses encontraram no comercio urbano sua fonte

de renda, mas, sem duvida, a maiaria foi direcionada para a produyao agricola.

Muitos fcram trabalhar nas lavouras de cafe paulistas, como colones.

Segundo 0 IBGE, assim que as japoneses chegavam ao Brasil, eram

conduzidos para as terras adquiridas pelas companhias de imigrac;;ao au nucleos de

imigrantes. Cultivavam. principalmente, as produtos de interesse da economia

japanesa, como 0 algodao, fundamental para a industria texti] japanesa que entao

nascia. Esta era uma fonte de tornar rentavel 0 investimento das companhias

estatais de imigra9aO.

Com 0 passar do tempo, sua prodU96tO se diversificava nos produtos para 0

auto-abastecimento e 0 abastecimento das regioes onde viviam. Cultivaram

hortali9as, arroz, casulos de bicho-da-seda, cha, principalmente no sui do pais,

enquanto que no norte, na Amaz6nia, cultivaram a pimenta do reino.

No periodo da imigra9ao para 0 Brasil, as motiva90es principais dos

imigrantes eram fugir de persegui90es politicas, a falta de oportunidades de trabalho

em sua terra natal, a perspectiva de acesso a propriedade da terra e a busca de

melhores condi90es de vida. Os expatriados pod em ser considerados como um tipo

de imigrante, porem a diferen9a esla na motivayao principal, que e a motiva96to

profissional.
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3. EXPATR1ADOS - 0 IMIGRANTE MODERNO

3.1. A GLOBAlIZAQAO DO TRABALHO

Segundo Ianni a problematica do trabalho e reaberta com a globalizac;ao. 0

modo pelo qual a capitalismo se globaliza, articulando e rearticulando as mais

diversas formas de organizac;ao tecnica da produ(fao, envolve urna grande

transformac;ao na esfera do trabalho, au seja, no modo como 0 trabalho entra na

organiza<;8o social da vida do individuQ, familia, grupo, dasse, coletividade, em

todas as nac;6es e em todos as continentes34 E atraves do trabalho, que 0 processo

de globalizalf8o interfere na esfera do individuo. IS50 mostra que este e urn

fen6meno que ultrapassa as fronteiras do Estado, e atinge diretamente as

individuos.

o desenvolvimento do capitalism a global transformou as condic;:6es sociais e

tecnicas das atividades econ6micas, influenciando e modificando as formas de

organiza<;ao do trabalho em todos os setores do sistema econ6mico mundial.

Aos poucos, a grande maioria da popula<;ao assalariada mundial se ve

inserida em urn rnercado global, em que se movem compradores, vendedores de

for<;a de trabalho, mercadorias e capitais.

A importancia do trabalho come<;a a se revelar quando ha 0 reconhecimento

de que 0 capitalismo transformou 0 mundo em urna imensa fabrica. Ianni 35 faz

referencia ao mundo globalizado como uma irnensa fabrica quando menciona 0

modo de produ<;ao capitalista e questoes sabre 0 trabalho. Percebendo-se 0 mundo

como uma fabrica, se revel a a importancia do trabalhador, com pe<;a fundamental.

Uma fabrica para sem funcionarios, mas tambem para sem capital. 0 capitalismo e 0

trabalho estao intimamente ligados e atrelados entre S1. Esse ponto justifica a

importancia do trabalho no que se refere a globaliza<;ao.

No periodo pas Guerra-Fria e com 0 desenvolvimento de politi cas de

industrializa<;ao, em poucas decadas as empresas, corpora'toes e conglomerados

transnacionais se desenvolveram e se espalharam pelo mundo. A questao social se

torna muito importante, ja que as desigualdades e inquieta'toes tambem aumentam

com a globaliza'tao. As condi<;6es de vida e trabalho tambem estao sendo

34 IANNI, 1997, ops. cit.
15 IANNI, 1997, ops. cil.
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revolucionadas. A nova divisao transnacional do trabalho e Produ980 transforma a

mundo em uma fabrica global, seundo Ianni. A mundializa9ao dos mercades gera

uma busea par fon;a de trabalho, seja ela barata au especializada, ocasionando e

promovendo migra90es em todas as dire90es. as trabalhadores se movimentam em

esea1a global, e essa movimenta980 acaba trazendo problemas culturais, religiosos,

lingi.iisticos, raciais e tambem problemas socia is, econ6micos e politicos.

Com a globaliza9ao as individuos sao desafiados a desGobrir as dimensoes

mundiais dos seus mod os de ser, agir, pensar, sentir, imaginar36 0 planeta nao e
rna is urn aglomerado de territorios, mas e urn todo, 0 territ6rio da humanidade e as

pessoas passam a reconhecer que seus direitos ultrapassam a local e 0 nacional.

"Nomade e a palavra-chave que define 0 modo de vida, 0 estilo cultural e 0

consumo dos anos 2.000. Pois lodos carregarao consigo entao a sua identidade: 0

nomadismo sera a forma suprema da ordem mercan!il. Os meios de trans porte,

suportes natura is deste nomadismo, serao lugares privilegiados de reuniao de

objetos nomades: telefones, teJefax, televisores, leitores de video, computadores,

fornos microondas. Seja urn aviao, trem, navio ou a domicilio, 0 individuo se

alimentara movendo-se, a fim de nao perder tempo" 37

As migray6es internacionais se intensificam, intensificando a

movimenta<;8o de funcionarios, empregados, tecnicos, assessores, conselheiros,

gerentes, intelectuais, dirigentes de partidos, sindicatos e movimentos sociais,

jornaJislas, artistas e cientistas.

Nesse fluxo migratorio, se encaixam as corpora<;6es transnacionais, que

desempenham um papel muito importante, uma vez que promovem a articula<;ao de

foryas produtivas, nacionais, regionais e mundiais, coJaborando com 0 movimento

intense de pessoas.

Com a globalizaC;8o do trabalho, a movimenta<;ao de empresas entre as

nac;oes, e que surgern os expatriados. Estes podern ser considerados urn elo entre 0

pais de origem da empresa. Crescentemenle, empresas do mundo todo enviam

pessoas para oulros paises com a finalidade de manter os processos e a unidade da

empresa, ou transferir experiencias de executivos e tecnicos de diferentes paises.

Com a globalizaC;8o, que gera a dirninuic;ao dos limites e barreiras entre os

paises, e cada vez mais necessaria a existencia de urn executivo global. Ou seja,

36 ORTIZ, Renata. Mundializaqao e Culfura. Sao Paulo: Editora Brasiliense, 2D. Reimpressao, 1996.
37 Jaques Attali, Milenio, trad. De R. M. Bassols, Seix Barral, Barcelona, 1991, paginas 81-82.
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uma pessoa disposta a mudar de pars, em busca de objetivos profissionais e

vivencia pessoal. Nesse contexto, se encaixam as expatriados, como urn executivo

global, urn novo imigrante.

3.2. OPORTUNIDADES E NECESSIDADES

o processo de expatriayao, par ser relativamente recente, gera muitas

duvidas e receies. As expectativas ao sair do pais variam de acordo com a situa<;ao

do individua, de sua familia, a pais de destino e a empresa envolvida. Saber lidar

com essas expextativas e preparar 0 profissional para as mudan<;as e urn fatar muito

importante, tanto para a empresa, quanta para 0 expatriado.

Existern muitas preocupa<;6es e questionamentos par parte dos executivos,

que buscam cresci menta profrssional e enfrentarao 0 cantata com uma nova cultura,

o estreitamento da rela~ao familiar, 0 ganho financeiro e seu aperfej~oamento na

lingua estrangeira. Ao mesmo tempo, existem oportunidades de crescimento e

vivencia profissional, 0 aprendizado de uma nova cultura, uma nova lingua e

aquisi~ao de experiencia pessoal.

A possibilidade de viajar e viver em urn clima diferente sao fatores

determinantes para a decisao de se aceitar 0 desafio dessa grande mudan~a que e

sair do seu pais. Ah~m das expectativas, 0 executivo e sua familia precisam

aprender a lidar com os sentimentos provenientes da perda do convivio social, da

ausencia de familia res e amigos e da mudan~a de habitos. 0 expatriado deixa para

traz 0 conforto da intimidade com 0 pais de origem, a com ida predileta, 0 hobby, os

lugares certos para procurar as coisas de que se precisa e se gosta e a facilidade

em lidar com qualquer situa~ao relativa aos direitos e obriga'toes de cidadao.38

Segundo Magalhaes, as questoes relacionadas as diferenc;as de cultura e de

modo de vida sao muitas. As condi'toes climaticas possuem urn peso muito grande

no processo de adaptayao, paiS, dependendo do local de expatriamento e do pais

de origem do expatriado, a adapta'tao pode nao ocorrer. Uma pessoa proveniente

de urn pais com clima tropical, certamente tera mais dificuldades em se adaptar em

um pais com clima frio e que tenha long os period os de inverno.

36 MAGALHAES, leila Rocket de. A Aventura dos Expatriados. Vida Executiva (on line), 2005.
Disponlvel em: htlp:llwww.vidaexecutiva.com.br/exihir_artigo.asp?t_seq_artigo=7. Acesso em
02/09/2005.leila e consullora em Recursos Humano$ e trabalhou durante trf~S anos como coach de
expatriados na Asia.

http://htlp:llwww.vidaexecutiva.com.br/exihir_artigo.asp?t_seq_artigo=7.
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Outra situa<;ao que 0 executivo podera enfrentar tambem, €I 0 preconceito dos

nativQs, a visao de que 0 estrangeiro €I alguem que vern para roubar seu lugar de

ascensao na empresa. Pode existir 0 pensamento de que porque trazer uma pessoa

de fora, se ha tantas pessoas dentro da propria empresa que poderiam oeupar

determinado lugar, gerando certa antipatia e reeeies para com 0 profissional vindo

de outro pais. Esse tipo de sentimento pade gerar inseguranc;a e maior dificuldade

de se relacionar dentro da pr6pria empresa. 0 executivo alem de ter que se adaptar

com a cultura e valores de outro pais, tern que se adaptar com a cultura da empresa

nesse outro pais.

A distancia entre 0 novo local de trabalho e 0 pais de origem tambem sera um

fator a ser considerado uma vez que situaCf6es de emergencia, como 0 falecimento

de urn ente querido, podem resultar em uma enorme sensaCfao de impotencia e

isolamento.

A religiao predominante em alguns paises tambem deve ser levada em

consideraCfao, pois pode afetar 0 ritmo de trabalho e, conseqUenlemente, os

resultados das empresas, bern como interferir no convivio social.

A comunicaCfao 13 multo importante. Urn novo idioma, alem de possuir

pronuncias diversas em diferentes ddadanias, cria para 0 recem-chegado muitas

dificuldades e sentimentos de impolencia e frustraCfao frente a determinadas

situaCf6es, sejam elas profissionais au pessoais. E importante lembrar tambem que,

alem do idioma, ha outra forma de comunicac;ao ainda mais dificil de ser apreendida,

que e a linguagem simb6lica. Alem das diferenCfas linguisticas, existem as diferenCfas

de significados e gestos, que somente serao aprendidas no cotidiano.

Sao muitas as quest5es que devem ser consideradas e 13necessario que 0

executivo tome certas providemcias antes, durante e depois do seu expatriamento,

de modo a fazer dessa oportunidade uma viv€mcia compensadora. Uma medida

muito valida, caso 0 executivo nao conheCfa 0 pais, e fazer uma visita com a esposa

de reconhecimenlo, para conhecer 0 lugar pessoalmente. Fazer leituras sobre a

historia do pais, a cultura e customes certamente 13de fundamental ajuda.

No que se refere as providemcias da empresa, 0 ideal 13que 0 executivo seja

inform ado da possibilidade de ser expatriado com a maior antecedencia possfvel, de

modo a poder tazer dessa mudanCfa, quase sempre muito tensa, uma situayao

aceitavel para 5i e para sua familia. A empresa deve se esfon;ar em preparar 0

executivo e a familia para eS5a mudanCfa, dando-Ihe apoio emocional e toda a
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jnforma~ao necessaria, por meio de profissionais especializados no preparo dessas

transferencias. Como se pode perceber, naD e somente a logistica da transferencia

em si, mas a algo mais amplo, que vai desde a familiariza~ao com as costumes do

pais de destino e do conhecimento das diferen<;8s impostas pela religiao nas

relayoes de trabalho - como ocorre nos paises ish3micos - ate a angustia que a

maiaria dos individuos ira sentir 80 entrar no pais estrangeiro. E necessaria lembrar

ao executivo que existem na dina mica de urna cultura valores que ele tera que

identificar par 5i mesmo, pois nao estao registrados em nenhum manual.

o executivo precisa estar preparado para lidar com diferentes ritmos de

trabalho e com valores pr6prios da cultura do pais de destin~. A chave para adaptar-

se a urn pais estrangeiro, segundo Magalhaes, e jamais tentar impor sua cultura e

seus varores, mas procurar aceitar e aprender a conviver com vis6es sociais,

pessoais e profissionais diferentes das suas.

E muito importante que 0 executivo e sua famllia estejam muito bern

inforrnados e preparados para as dificuldades que iraQ enfrentar. A expatriac;ao

envolve perdas e ganhos, tanto na partida, quando na chegada, e 0 respaldo e apoio

da empresa tornarn a adaptac;ao mais facil e conseqOentemente menos one rosa

para a organizac;ao.
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3.3. ADAPTAQAO E DIFICULDADES

GRAFICO 2 - CICLO DE ADAPTAQAO DOS EXPATRIADOS - 2005
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FONTE: Recursos Humanos do site Expa/ que trata sabre gerenciamento de expatriados (On line),

Disponivel em: http://www.expal.com.br/index_04.php.Acessoem: 10/07/2005.

o gerendamento da adaptaC;80 de urn expatriado ao novo ambiente em que

esle se enconlra e mUlto importante para urn processo de expalria930 bem

sucedido. Esse gerenciamento engloba urn acompanhamento durante 0 ingresso no

novo pais, 0 auxilio com a mudanc;a em si, ajudar a localizar a local de moradia,

fazer a matrfcula dos firhos na eseera, matricula em escola da ligua local, para que 0

expatriado e sua familia naD se sin tam desprovidos de apoio, principalmente durante

os meses iniciais.

No quadro acima, se observa que a nova rotina imposta ao expatriado e a

seus familiares apresenta alto nivel de stress. Sao novas habitos, regras, horarios e

uma nova cultura. Este ritmo influencia diretamente sabre as emoc;oes dos

envolvidos, e se essa influencia for de forma negativa, a adaptac;ao pode ser muito

dificil para 0 expatriado. As impressoes iniciais sao muito importantes. Para 0

expatriado e seus familia res 0 conforto de uma adaptac;ao tranqOila pode servir de

estimulo para ele demonstrar seu potencial.

http://www.expal.com.br/index_04.php.Acessoem:
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Segundo Emilia Dias, ge5tora da empres8 FD Assessoria a Estrangeiros39, a

atitude da empresa e muito imporiante para a adaptayao do expatriado e sua familia.

E muito importante que 0 executivo reeeba auxilio quando chegar no pais de

destino. Imagine como seria para um pol ones que naQ fala portugues chegar em

Curitiba e if procurar urna casa para alugar. Esse tipo de situ89ao pode gerar

frustrayoes e interferir na adaptac;ao.

Com objetivo de faeilitar a adaptac;ao, a maiaria das empresas oferece urn

citytour para que conhec;am as principais pontcs da cidade, sejam eles turisticos au

nao. Paf exemplo, urna vez determinado 0 local de moradia, na grande maiaria das

vezes pago pela empresa, a expatriado e sua familia sao levados para conhecer 0

hospital rna is proximo e conveniado com seu plano de saude, conhecer a farmacias

e supermercados mais proximos, para faeilitar a cotidiano da familia. Existe tambem

urn auxilio na matricula dos filhos nas escolas internacionals disponiveis na cidade.

Esse apoio por parte da empresa facilita a adapta~ao e familiariza~ao com 0 novo

pais.

As empresas oferecem cursos de lingua para que nao haja urn isolarnento

cultural, e oferecem rnuitos tipos de assessoria principalmente as esposas, que

como e oeaso do Brasil, a legisla9aO brasileira nao permite que a conjuge trabalhe.

8em poder trabalhar, as esposas acabam ficando muito tempo sozinhas enquanto

os filhos estao na escola e as maridos trabalhando. Em Curitiba, foi criado 0

International Woman's Club, formado por esposas de expatriados, com a finalidade

de integra~ao social. Esse grupo realiza atividades sociais e filantropicas, e dessa

forma, as esposas passu em uma OCUpayao. Muitas dessas mulheres tinham

atividades socia is e profissionais em seu pais de origem, e no Brasil nao podem

exercer sua profissao, fato que e muito angustiante para elas. Mulheres com

potencial e que muitas vezes abandoram sua carreira para acompanhar 0 marido.

Conforme entrevista com Dias, muitas vezes 0 isolamento e causado por

inseguran<;a, medo das condi<;oes do pais, ja que a propaganda do Brasil fora do

pais na maioria das vezes nao e muito positiva. Muitos estrangeiros nao sabem 0

que esperar e nem 0 que encontrarao no Brasil, principal mente aqueles

provenientes de paises desenvolvidos como Europa e Estados Unidos se sentem

muito inseguros com 0 quesito vioh§ncia.

39 FO Assessoria a Estrangeiros, situada em Curitiba. Entrevista realizada com Emilia Dias, no dia
15/09/2005, as 17:30.
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Segundo Dias, existem casas de pessoas que adoram a Brasil e quando 0

seu vista vence naD que rem retornar ao seu pais, e existem cases de pessoas que

realmente naD se adaptam a cultura e 8stilo de vida do pais. Urna das principais

caracteristicas que atraem as estrangeiros, segundo Dias, e 0 clima e a

hospitalidade dos brasileiros.

3.4. QUEM sAo os EXPATRIADOS

Segundo artigo publicado no site da Human Resource Consulting, escrito par

Olivier Meier40, existem muitos tipas de expatriados. Etes pod em ser mulheres,

jovens, pais au maes solleiras e de diversas nacionalidades.

Na era da globalizagao, as gestores de recurSDS humanos que trabalham com

processos de expatriac;:ao precisam aprender a lidar com a diversidade, atuando na

gestao de diferentes tipos de expatriados. Muitos fatores contribuem para a

crescente diversidade da popula(fao expatriada. Alguns desses fatores estao

relacionados a diversidade nos locais de trabalho. Cad a vez mais as mulheres estao

integradas no mercado de trabalho. A composi(fao dos quadros de empregados nos

EUA e na Europa Ocidental tern mudado muito nos ultimos anos, ao longo do tempo

a mesmo ocorreu na composi(fao dos expatriados provenientes de empresas

sediadas naqueles locais41.

Outro fato muito importante e que as empresas estao se tornando cada vez

mais globais e, portanto, os expatriados nao sao necessariamente originiuios do

pais-sede. Um exemplo deste fato e a empresa Novozymes, cuja filial no Brasil e em

Araucaria e a matriz esta situada na Dinamarca. Existem expatriados do Chile,

Polonia e da propria Dinamarca.

Outro fator importante e a idade, uma vez que gera(foes diferentes, dentro de

uma mesma cultura, possuem estilos de vida e expectativas diferentes. Os

diferentes estilos de vida das novas gerayoes de expatriados dao origem a novas

quest5es. Par exemplo, um expatriado jovem e solteire pode ter preocupa(foes e

problemas diferentes daqueles de urn executivo no meio de sua carreira, com familia

e fithos. Esses novas tipos de expatriados terao expectativas diferentes quanta a

40 MEIER, Oliver. Pol1tica de expatriados: verificando a diversidade. Human Resource Consulting (on
line),2005. Disponlvel em hltp:llmercerhr.com.br. Acesso em 16/06/2005.
41 MEIER, ops. cit.
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uma designac;ao, OU mesma a urn emprego, do que as que tinham expatriados

pertencentes a gera\=oes passadas.

o perfil da populat;:ao expatriada esta mudando e a percentual de mulheres,

asiaticos, pessoas mais jovens, au Qutros expatriados naD tradicionais esta

aumentando e deve creseer de forma significativa no decorrer da proxima decada.

Ou seja, cada vez mais, a globaliza<;c3o aumenta a diversidade dentro das empresas.

Portanto, e necessaria que sejam compreendidas as questoes que cercam a

diversidade e as politicas de contratayc30 devem espelhar as necessidades e

expectativas de uma populac;c3o expatriada cada vez mais diversificada.42

Atualmente, existem muitas mulheres em designa<;oes no exterior, mas

mesmo assim, ainda estao sub~representadas na popula9ao expatriada. Poucas

empresas tern mais que 20% de mulheres entre seus expatriados. As mulheres

padem estar perdendo designa<toes no exterior pelas mesmas raz6es que decadas

atn3s faziam com que nao fossem consideradas para empregos ou promoyoes.

Outro conceito err6neo comum e 0 de que uma designada do sexo feminino

enfrentara mais dificuldades no pars hospedeiro. Certamente, em alguns parses, a

vida das mulheres pode estar sujeita a muitas restriyoes, entretanto, mulheres

estrangeiras geralmente desfrutam de uma liberdade multo maior nesses mesmos

paises, pOis nao se espera delas que obedeyam as mesmas regras a que estao

sujeitas as mulheres locais43.

Dutra questao importante no que se refere de expatriados e 0 aumento no

numero de familias nao tradicionais, como pais e maes solteiros, parceiros nao

casados e casais de pessoas do mesmo sexo. As pollticas precisam ser flexiveis,

mesma que a ocorrencia de tais familias seja relativamente rara. As familias, par sua

vez, precisam estar conscientes de que a pais hospedeiro pode ser menos liberal

que a seu proprio pais. Em alguns paises, a coabitay80 sem casamento e malvista,

ou no caso de relacionamenlo entre pessoas do mesmo sexo, ate mesmo ;legal.

Entretanto, na maioria das empresas, os regulamentos de igualdade exigem que as

politicas para expatriados sejam redigidas de uma forma tal que proporcionem as

mesmos direitos.

Os expatriados mais jovens de hoje geralmente jil possuem experi€mcias

anteriores com viagens, estudos e trabalho fora de seus paises de origem, antes da

42 MEIER, ops. cit.
'J A legislayao brasileira nao permile que a conjuge trabafhe.
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sua primeira designaQ80 para 0 exterior. Alem disSQ, e provavel que tenham la905

menes profundos com suas empresas e urn maior interesse na exploravao de

opc;;6es de carreira alternativas, mesma quando estao em designa90es no exterior.

Por essa razao, as expatriados mais jovens passu em experiencias e

expectativas diferentes. Eres podem 5e adaptar mais facilmente a culturas diferentes

e integrar-se mel her no paiS hospedeiro. mas podem tambern ser rnais impacientes

e mais propensos a deixar 0 emprego.

Segundo Meier, 0 aumento das nacionalidades expatriadas leva a urn

significativo aumento de expectativas diferenciadas. Essas expectativas estao
baseadas nas diferen9as das culturas de trabalho ao redor do mundo.

Nacionalidades diversificadas em designac;:oes no exterior causam impacto sobre

diferentes aspectos da politica e do apoio a expatriados. Por exemplo, ao longo dos

anos, foram estabelecidas escolas internacionais em todo 0 mundo, para atender

aos filhos de expatriados, mas estas geralmente, ensinam em ingles. 0 que fazer

com expatriados japoneses que reconhecem a necessidade de seus filhos

permanecerern no sistema escolar japones? Existira urna escola japonesa no pais

hospedeiro? As empresas e executivos devem estar preparados para lidar e

contornar esse tipo de situat;:ao.

3.5. MOTIVO DAS EMPRESAS EM DESLOCAR FUNCIONARIOS

Segundo reportagern da PM Neg6cios. e muito importante conhecer quais as

razoes que levam empresas a deslocar funcionarios para 0 estrangeiro. Em media,

as periodos de expatriat;:ao variam de dais a cinco anos. Os principais motivos das

empresas sao os que seguem44
:

1. Para preencher postos de trabalho para os quais nao existe a competencia no

pais de destino, transferindo a knew-how da empresa-mae,

2. Para preencher lugares de gestae, assegurando 0 controle au a influencia nas

decis6es pela empresa-mae,

3. Para adquirir conhecimentos que serao rnais tarde transferidos para a empresa-

mae.

Como gerir expalriados. PM Negocios (on line), 2005. Disponivel em:
hllp:/Iwww.pmelink.ptlpmelink....publicJEC/O.1655.1005 43158-3 41101-Niew 429,OO.hlml. Acesso
em 15/0712005. - - -

http://hllp:/Iwww.pmelink.ptlpmelink....publicJEC/O.1655.1005
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3.5.1. Esco1ha dos Candidatos

No que se refere a escolha des candidatos, muitos pontes sao lev ados em

considerac;ao e podem ser recusados 05 candidatos que possuam as seguintes

caracteristicas au motivac;oes45;

a) Aqueles cuja competencia profissional naD seja muito elevada, jil que urn erro no

estrangeiro pade atingir propon;:oes maiores do que no pais de origem;

b) Aqueles cuja motiva9ao exclusiva ou principal e 0 dinheiro, urna vez que terae

pouca propensao para solucionar problemas naQ previstos;

c) Aqueles que nao dominam, a partida au de pais de urn curso intensive, a lingua do

pais em questao. 0 ingles e importante mas nae deve ser considerado suficiente;

d) AqueJes que nunca viveram fora do pais e que nao efetuaram visitas freqOentes

ao estrangeiro, a sua capacidade de adapta<;80 pode ser mais reduzida;

e) Aqueles cuja situayao pessoal ou familiar esta numa fase dificil, uma vez que a

falta de estabilidade emocional pode difrcultar a obten9f3;o de resultados.

Existem dois fatores muito importantes que devem ser levados em

consideray80 com relayao ao sucesso na escolha do candidato. Em primeiro lugar,

aqueles que ja foram empregados expatriados uma vez terao muito mais

probabilidade de terem sucesso e tambem de quererem outra experi€mcia do mesmo

tipo. E em segundo lugar, e necessario para 0 escolhido nao somente aperfeiyoar a

lingua do pais para onde vai, mas informar-se dos costumes e dos habitos de

conduta sociais enos negacios.

3.5.2. Pagamento ao Expatriado

Alguns estudos apontam que 0 custo efetivo para a empresa de um

trabalhador fora das fronteiras pode representar 2,5 a 3 vezes mais do que 0 custo

equivalente ao de um trabalhador no pais de origem. A polftica que e rnais vezes

seguida pelas empresas internacionais e a de proporcionar ao trabalhador

expatriado 0 mesmo nivel de vida que usufrula no pais de origem. Assim, se 0 nlvel

de vida for superior no pais de destin~, a empresa pagara urn acrescimo.

Como gerir expatriados. PM Negocios (on line), 2005. Dispon[vel
htlp:/Iwww.pmelink.pUpmelink_publicJEC/O,1655,1005_ 43158-3_ 41101--View_ 429,OO.hlml. Acesso
em 15/07/2005 - sem autor.

http://htlp:/Iwww.pmelink.pUpmelink_publicJEC/O,1655,1005_
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Os componentes mais usuais da remunera~o de urn trabalhador expatriado

sao de quatro tipos, segundo 0 site da PM Neg6cios46,

Em primeiro lugar, tem-se 0 salaria-base, que normalmente as empresas

pagam ao trabalhador de acordo com as func;6es exercidas no pais de origem, mas

tambem e passivel a opc;ao contra ria, que consiste em ajustar a pagamento as
condic;6es praticadas na empresa de destino. A remunerac;ao podera ser paga na

totalidade no pais de destino mas freqOentemente 0 trabalhador apta par urn

desmembramento do salario, recebendo parte no pais de origem e parte no pais

cnde ira viver.

Em segundo lugar, tem-se varios tipos de bonus. Existe 0 b6nus de

expatriac;ao, que geralmente e page em duas vezes, sendo dais terc;os no inicio e

um terc;o no fim e corresponde normalmente a 10% au 20% do salario. Ha a bonus

de instala<;:ao, que permite ao expalriado comprar os bens mais urgentes na altura

da desloca<;:ao e esle pode chegar a dois meses de salario mas vai de pender das

condi<;:oes que existirem no pais de destino. Ha tambem 0 bonus de desempenho,

que esta associ ado ao desempenho do trabalhador nas suas novas func;6es.

Como terceira forma de pagamento, existem os subsidios. Da mesma forma

que os bonus, a empresa pagara regularmente varios subsidios aos seus

expatriados. Um exemplo e 0 subsidio de custo de vida, que leva em considera<;:ao a

diferen<;:a do custo de vida no pais de origem e no pais de destin~. Existem varias

tabelas internacionais publicadas para avaliar qual 0 verdadeiro nivel dos pre<;:osdos

mais variados bens em determinados paises e cidades de forma a que a empresa

pague urn valor justo. Ha a subsidio de alojamento, que permite ao expatriado alugar

uma habita<;:ao da mesma categoria da que disp6e no pais de origem. Existe 0

subsidio de educac;:ao que freqUentemente as empresas pagam 100% das despesas

de educac;:ao dos mhos em idade escolar com limite ou 75% dessas despesas sem

limite. Existem os subsidios de riscos cambiais, para precaver os expatriados de

diferen<;:as de cambio desfavoraveis e podem chegar a 5% do salario. Por fim, ha 0

subsidio de penosidade ou periculosidade, que e destinado para determinados

parses com forte instabilidade social e economica,

Como gerir expatriados. PM Neg6cios (on line), 2005. Disponivel em:
http://www.pmelink.pVpmelink_publiC/EC/0.1655.1005_43158-3_41101·Niew_429.OO.html. Acesso
em 15/07/2005· sem autor.



4J

Em quarto lugar, existem as beneficios diversos. As empresas sediadas em

territ6rio nacional jei preveem varios beneficios para as seus quadros. Para as

expatriados, existem as mesmas regalias, eventual mente acrescidas de urn au outro

beneficio adicional. Alguns exemplos desses beneficios sao fornecer alojamento,

pagamento de viagens para 0 pais de origem para 0 executivQ e sua familia pelo

menos uma vez ao ano, fE~rias, pagamentos de seguros de carro e de saude,

pagamento do transporte da mobilia do pais de origem para 0 de destin~, bern como

durante a repatriaCiao e 0 pagamento de cursos de Unguas para 0 executivo e sua

familia.

E necessario que as empresas conhe9am bern as varias le9isla90e5 dos

parses de destine no que diz respeito aos impostos trabalhistas e as obrigayoes em

relayao a seguranya social. Assim, e aconselhavel recorrer ao apoio de empresas

especializadas em assessoria a estrangeiros e a empresas nesses processos.

Essas empresas podem assegurar a maxima eficiencia fiscal no pais de

destino a auxiliar no calculo do salario liquido mais justo, tendo em conta todas as

condicionantes pres tar auxilio quanta as legislayoes vigentes.

A empresa curitibana FD Assessoria a Estrangeiros41, e urn exemplo de

empresa que auxilia tanto as empresas quanta aos proprios estrangeiros no pais. A

empresa iniciou seu trabalho em 1996, e em conversa com Dias, verificou-se que a

demanda par esse tipo de assessoria vem crescendo a cada ana. A empresa FD

presta assessoria a empresas como Volkswagen, Philip Morris, Novozymes, Kraft

Foods, Editsl s HSBC.

3.6. CONTRATA9AO DE EXPATRtADOS NO BRASIL

No Brasil, entende-se par expatriado a cidadao transferido de empresa

transnacional para trabalhar no pais.48 Assim como ocarre com a empregado

nacional, ao chegar no Brasil os expatriados sao submetidos a exigencias formais

como registro em carteira profissional e celebrayao do contrato de trabalho. Assim,

aparentemente nao existem diferenyas substanciais entre eles e as demais

47 FD Assessoria a Estrangeiros, situada na Rua Brigadeiro Franco, 510, apartamento 12 - Curitiba-
Parana.
48 DUARTE, Regina. Contrata~o de Expatriados Exige Cuidados. Carreiras e Empregos (on line),
2005. Disponivel em: http://carreiras.empregos.com.br. Acesso em: 09109/2005.

http://carreiras.empregos.com.br.
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funcionarios. Mas na realidade, alguns cuidados sao necessaria e e preciso prestar

aten((ao em algumas exigencias especificas. A contratac;ao do expatriado no Brasil

pade gerar maiores riseas do que a do empregado local, porque se 0 expatriado veia

transferido da empresa mae, au de Qutras empresas subsidiarias, as tribunais

consideram que 0 tempo de servi90 prestado anteriormente se soma ao tempo de

servi90 prestado no Brasil.

Urn ponto importante a ser considerado diz respeito aos reajustes de salario,

pois as empregados considerados altos funcionarios normalmente naD freqOentam a

sindicato e tern a reajuste da remunerayao efetuado diretamente pela empresa.

Ocorre que, pela lei brasileira, eles sao representados pelo sindicato que

corresponde a categoria da empresa em que trabalham, apesar de serem altos

funcionarios. Segundo Duarte, esses sindicatos pleiteiam todos os anos reajuste

salarial que e fixado em convenyao coletiva. Nao havendo acordo, a fixayao e feita

por decisao judicial. Esses reajustes sao obrigat6rios em relac;ao a todos os

empregados, inclusive aos expatriados.

Os outros beneficios oferecidos, os chamados fringe benefits, sao vantagens

asseguradas aos empregados que nao len ham relac;ao com a sua performance. Seu

conceito incluj 0 carro para a familia, seguro de vida, educaC;ao etc. Segundo Duarte,

esses beneficios e algumas utilidades que formam ° conceito de salario minimo sao,

segundo a lei brasileira, excluidos da remunerac;ao para efeito das incidencias de

contribuic;6es sociais e de FGTS. 0 artigo 458 da CLT exclui da remunerac;ao

vestuarios, equipamentos e outros acess6rios fornecidos aos empregados no local

de trabalho, inclusive educayao, transporte destinado ao deslocamento para 0

trabalho e do trabalho para a residencia, assistencia medica.

3.6.1. LegislaC;ao Brasileira Sobre Trabalho Estrangeiro

Para que um trabalhador estrangeiro venha trabalhar no Brasil com contrato

de trabalho, alguns procedimento sao necessarios.

o estrangeiro deve obter um visto temporario de trabalho na Coordenayao de

lmigrayao, que se localiza em Brasflia, OF e 0 prazo para a aprovayao do visto

temporario e de quinze a trinta dias.
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o requerimento de autorizac;:ao de trabalho49 deve ser preenchido e enviado

mediante a pagamento de urn GRU no valor de R$ 16..93 junta mente com as

documentos que serao citados abaixo. 0 GRU corresponde ao comprovante de

pagamento da taxa individual de imigrac;:c3opara 0 estrangeiro e cada dependente

legal.

E necessaria a envio do Contrato de Trabalho por dois anos, de acordo com a

model a II da Resolu980 Administrativa N° 07/2004, devidamente assinado pelas

duas partes. Deve ser tambem enviado a Contrato Social consolidado e suas

alterac;:6es contratuais devidamente registradas em junta comercial, e quatro copias

com todas as folhas autenticadas.

E necessaria a comprovac;:ao da escolaridade, que devera ser feita atraves do

pedido de aulorizac;ao de trabalho pela empresa ou inslitui~ao requerenle, por meio

de diplomas, certificados ou declara~6es das institui~6es nas quais 0 estrangeiro

lenha desempenhado suas atividades. Estes documentos devem ser enlregues para

o Consulado Brasileiro mais proximo de onde essa atividade fai realizada para que

haja uma verifica~ao.

A experiencia prafissianal deve ser campravada de dois anas no exercicia de

prafissao de nivel superior, contando esse prazo da conclusao do curso de

gradua~ao que 0 habilitou a esse exercicio e experiencia de tres anos no exercicio

de profissao de nivel medio, com escolaridade minima de nove anos. Os

documentos em idioma estrangeiro deverao ser autenticados pelas reparti~6es

consulares brasileiras e traduzidos na forma da legisla9ao em vigor.

~ necessaria que a empresa ou institui980 requerente, informe 0 valor da

ultima remunerayao recebida pelo estrangeiro no exterior, haja vista que 0 Art. 50 da

Resolu'tao Administrativa N° 07/2004, veda a autoriza~ao de trabalho quando

caracterizado a reduc;:ao salaria!. Ou seja, a expatriado nao pode vir trabalhar no

Brasil recebendo menor salario do que recebia em seu pais de origem. Caso a

eslrangeiro continue a receber algum tipo de remunerac;::ao no exterior, devera

informar que sera oferecido a tributaC;:Elono Brasil dos rendimentos recebidos no

exterior, conforme Instru<;80 Normativa N° 208/2002 da SRF/MF.

(9Esse requerimento pode ser encontrado no site do Ministerio do Trabalho - www.mte.gov.br.

http://www.mte.gov.br.
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3.6.2. Resoluc;6es Administrativas

Seguem algumas Resolw;:6es Administrativas sabre 0 trabalho de

estrangeiros no 8ras115O
:

a) ResoluC;c30Administrativa N°, 07, de 06 de Qutubro de 2004

Disciplina as procedimentos para a autorizac;ao de trabalho a estrangeiros,

bern como da outras providencias,Requerimenlo, Modele I, Modele II, Modele 111,

Modelo IV.

b) Resolu~ao Administrativa N°. 05, de 03 de dezembro de 2003

Oisp6e sabre criterios para a concessaa de vista temport3rio ou permanente,

au permanencia definitiva, ao companheiro au companheira, sem distinc;ao de sexo.

c) Resoluc;:clO Administrativa N°, 03, de 20 de Agosto de 2001

Oelegac;ao de competencia a Coordenac;ao-Geral de Imigrac;ao do Ministerio

do Trabalho e Emprego

d) Resolu~ao Administrativa 01, de 29 de julho de 1996

Pedido de Reconsidera980 ao Conselho Nacional de Imigra980

3.6.3. Resolu96es Normativas

Seguem algumas Resolu96es Normativas sobre 0 trabalho de estrangeiros no

Brasil51.

a) Resolu980 Normativa n.o 64, de 13 de setembro de 2005

Dispoe sabre os criterios para autoriza9ao de trabalho a estrangeiros a serem

admitidos no Brasil sob visto temporario, previsto no art. 13, inciso V, da Lei nO

6.815, de 19 de agosto de 1980, com vinculo empregaticio. Exclusao da Resolu980

Normativa 12/98.

b) Resolu980 Normativa n.o 63, de 06 de julho de 2005

MINISTERIO DO TRABALHO (on line). Disponivel
hllp:llwww.mte.gov.br/Empregador/trabestrang/default.asp. Acesso em 20/09/2005.

MINISTERIO DO TRABALHO (on line). Disponivel
hltp:/lwww.mte.gov.br/Empregadorflrabestrang/defauILasp. Acesso em 20/09/2005.

http://hllp:llwww.mte.gov.br/Empregador/trabestrang/default.asp.
http://hltp:/lwww.mte.gov.br/Empregadorflrabestrang/defauILasp.
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Disciplina a autorizayao de trabalho e a concessao de vista permanente a

estrangeiro para representar, no Brasil, institui<;;80 financeira au assemelhada

sediada no exterior.

c) Resolu<;ao Normativa N° 62, de 08 de dezembro de 2004

Disciplina a concessao de autoriZ8ctclO de trabalho e de vista permanente a

estrangeiro, Administractor, Gerente, Diretor, ExecutivD, com poderes de gestao, de

Sociedade Civil au Camereial, Grupo au Conglomerado econ6mico.

d) Resolu<;ao Normativa N° 61, de 08 de dezembro de 2004

Disciplina a concessao de autoriza<;ao de trabalho e de vista a estrangeiro

sob contralo de transferencia de tecnologia e/au de presta<;;ao de servi<;o de

assistencia tecnica, de acordo de cooperaC;;8o au convenio, sem vinculo

empregaticio ou em situayao de emergencia.

e) Resoruyao Normativa N° 60, de 06 de outubro de 2004

Disci pi ina a concessao de autorizayao de trabalho para fins de obtenyao de

vista permanente para investidor estrangeiro - pessoa fisica. Requerimento

Resoluya.o Normativa N° 59, de 05 de outubro de 2004

Concessao de visto a tripulante de embarcayao de pesca estrangeira arrendada por

empresa brasileira.

f) Resolu<;ao Normaliva N° 58, de 03 de dezembro de 2003

Disciplina a chamada de tripulante de embarcac;:ao estrangeira e de tecnicos

sob contrato de prestac;:ao de serviyos e de risco.

g) Resolu<;ao Normaliva N°, 54 de 19 de Julho de 2002

Altera dispositivos da Resoluyao Normativa N°. 51 de 01 de maryo de 2002.

h) Resolu<;ao Normaliva N°, 51 de 1°de Mar<;o de 2002

Disciplina a concessao de visto a maritimos estrangeiros empregados a bordo

de embarcac;:oes de turismo estrangeiras que operem em aguas jurisdicionais

brasileiras.

3.6.4. Resoluyoes Recomendadas

Seguem as Resoluyoes Recomendadas sobre 0 trabalho de estrangeiros no

Brasj[52:

MINISTERIO DO TRABALHO (on line). Disponlvel
http://www.mle.gov.br/Empregador/lrabeslrang/defaull.asp. Acesso em 20/09/2005.

http://www.mle.gov.br/Empregador/lrabeslrang/defaull.asp.
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a) Resolu<;ao Recomendada n' 06, de 07 de junho de 2005

Trata da colaborac;ao interministerial para a conclusao e implementa((ao do

Acordo de Regulariz8yc3.0 Migratoria entre a Republica Federativa do Brasil e a

Republica da Bolivia.

b) Resolu9ao Recomendada nO 05, de 03 de dezernbro de 2003

Trata da colaborayao interministerial para adoyao de a<;:oesque visem a
legaliz8c;ao de estrangeiros submetidos ao trabalho escravo no Brasil e da Qutras

providencias.

c) Resoluc;c3.o Recomendada nO 04, de 22 de outubro de 2003

Trata da participa9ao da Republica Federativa do Brasil como membra da

OrganiZ89c3.0 Internacional sabre Migrac;oes - OIM.

d) Resolu<;ao Recomendada N' 03, de 30 de julho de 2003

Disciplina a concessao de vistas permanentes au temporarios nos termos do

Acordo entre a Republica Federativa do Brasil e a Republica Portuguesa sobre

Contratal;ao Reciproca de Nacionais, de 11 de julho de 2003.

3.6.5. Portarias

Seguem algumas portarias sobre 0 trabalho de estrangeiros no Brasil53:

a) Portaria n' 606 de 02 de Dezembro de 1991

Define os procedimentos para a permanencia de estrangeiros no Brasil a

titulo de reuniao familiar

b) Portaria n' 01, de 09 de agosto de 2004

Delegar competencia ao Coordenador Geral de Imigral;ao para, na forma

definida pelo Regimento Interno do Conselho Nacional de lmigral;c3o, promover a

distribui<;ao de processos, bem como inclui-Ios na pauta das respectivas reuni6es.

3.7. CONSELHO NACIONAL DE IMIGRAc;:AO

o Conselho Nacional de lmigrayao e urn orgao criado pela Lei n° 6.815, de 19

de Agosto de 1980, vinculado ao Ministerio do Trabalho, com organizac;:ao e

MINIST!:RIO DO TRABALHO (on line). Disponivel
hllp:llwww.mte.gov.br/Empregador/trabestrang/default.asp. Acesso em 20/0912005.

http://hllp:llwww.mte.gov.br/Empregador/trabestrang/default.asp.
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funcionamento definidos pelos Decretos n° 840, de 22 de junho de 1993, e n° 3.574,

de 23 de Agosto de 2000, e passui par frnalidades54:

a) Formular a polltica de imigraya.o;

b) Coordenar e orientar as atividades de imigra9a.o;

c) Efetuar a levantamento peri6dico das necessidades de mao~de~obra estrangeira

qualificada, para admissao em carater permanente au temporafio;

d) Delinir as regiaes de que trata 0 art. 18 da Lei n° 6.815, de 19 de agosto de 1980,

e elaborar as respectivQs pianos de imigra9ao;

e) Promover ou fornecer estudos de problemas relativQs a imigra9ao;

f) Estabelecer normas de selec;ao de imigrantes. visando proporcionar mao-de-obra

especializada aos varios setores da economia national e captar recursas para

setores espedficos;

g) Dirimir as duvidas e solucionar os casas omissos, no que diz respeito a

imigrantes;

h) Opinar sobre altera980 da le9isla9ao relativa a imigra9ao, quando proposta por

quarquer orgaa do Poder Executivo;

i) Elabarar seu regimento interna, que devera ser submetido a aprova9c3o do Ministro

de Estado do Trabalho.

A migra9aa laboral vem, no seculo XXI, se destacando como um dos

assuntos principais na agenda politica de muitos paises - paises de origem, transite

e destin~. A maioria dos 150 milh6es de migrantes estimados no mundo sao

pessoas procurando por melhora econ6mica e oportunidades fora do seu pais de

origem. 0 Ministerio do Trabalho brasileiro apanta tres fatores principais que

influenciam e continuarao influenciando a migra980 por muitos anos55:

a) As mudan9as demograficas e as necessidade do mercado de trabalho em muitos

paises industrializados;

b) A pressao da popula98o, desemprego e crises nos paises men os desenvolvidos;

c) A formac;ao de redes entre paises baseadas na familia, cultura e historia.

MINISTERIO DO TRABALHO (on line). Disponlvel
htlp:llwww.mte.gov.br/Empregador/trabestrang/default.asp. Acesso em 20109/2005.
55 MINISTERIO DO TRABALHO (on line). Disponfvel
http://www.mte.gov.br/Empregadorflrabestrang/defaull.asp. Acesso em 20/09/2005.

http://htlp:llwww.mte.gov.br/Empregador/trabestrang/default.asp.
http://www.mte.gov.br/Empregadorflrabestrang/defaull.asp.
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o objetivo politico do Canselho Nacional de Imigra9ao e estabelecer urna

politica migrat6ria nacional que contribua para a desenvoJvimento econ6mico e

social do pais, por meio da gerac;ao de oportunidades de emprego e renda.

3.7.1. Coordenac;ao Geral de Imigrac;:ao do Ministerio do Trabalho

Segundo entrevista realizada pela Camara Brasileira de Comercio Eletr6nico

com a atual coordenadora·geral de imigrayao Hebe Teixeira56, este 6rgao e 0

executor das determina90es do Canselha Nacional de Imigra9ao e e responsavel

pelas autoriza90es de trabalho de todos as estrangeiros que vern ao Brasil para

trabalhar. Nenhum empregado estrangeiro pode trabalhar no Brasil sem a devida

autoriza<;:ao emitida pelo Ministerio do Trabalho e Emprego, par intermedio da

Coordenac;:ao Geral de Imigrac;:ao.

o Ministerio do Trabalho e Emprego tambem podera autorizar a concessao

de vista permanente ao estrangeiro que pretend a fixar-se no Brasil com a finalidade

de investir recursos pr6prios de origem externa em atividades produtivas.

Urn pessoa fisica estrangeira podera receber urn vista permanente, caso

pretenda vir para a Brasil com a objetivo de investir recursos pr6prios de origem

externa ern atividades produtivas. Porem, alem da documentac;:ao exigida, a

estrangeiro deve trazer um capital no valor de cinqOenta mil d61ares americanos e se

comprometer e gerar cerca de dez novos empregos a trabalhadores brasileiros,

dentm dos cinco primeiros anos ap6s sua entrada no Brasil. Desse modo, verifica-se

que a governo, ao estimular a investimento de capital em menor quantidade, passou

a se preocupar com a absorc;:ao de mao-de-obra brasileira, diminuindo a

desemprego, pais antigamente, a pessoa fisica era obrigada a trazer urn capital de

duzentos mil dolares americanos, sem a a obrigatoriedade de gerar qualquer

emprego no Brasil.

No que se refere a autorizac;:ao para investimentos de pessoa juridica,

tambem foi estimulada com a diminuic;:c3o dos valores, sendo que neste caso a

abson;:3o de mao-de-obra devera ser feHa em apenas um ana. Oeverao ser criados

dez novas empregos apos a entrada da empresa no Brasil.

56 TEIXEIRA, Hebe. Mao de Obra Estrangeira no Brasil. Camara Brasileira de Comercio EletrOnico
(on line). Disponivel em: http://www.camara-e.netlinterna.asp?mostra=O&lipo=1&valor=3080. Acesso
em 15109/2005.

http://www.camara-e.netlinterna.asp?mostra=O&lipo=1&valor=3080.
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Segundo Teixeira, a tipo mais comum de contrato de trabalho para

estrangeiros no Brasil e de tecnicQ de nivel superior em todas as areas. A maioria

vern dos Estados Unidos, bern mais que as demais paises. Depois Fran~a,

AJemanha, Inglaterra e China sao 0$ cinco maiores. 0 transito dos paises do

Mercosul, pelo menes 0 formal, junto ao Ministerio do Trabalho, nao e muito

volumoso. Na tabela abaixo pode ser verificado que a cada ano que passa, aumenta

o numera de estrangeiros que entram no pais.

TABELA 4 - EXPATRIADOS NO BRASIL POR DESTINO - 2005

RegiaolUF 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 Total Geral %

Sudeste: 10264 10729 12828 13243 15614 15479 16442 94599 87,1%

- RJ 3988 4948 7193 7706 9020 I 9321 9881 52057 47,4%

-SP 5684 5244 5165 5167 6336 5803 6119 39518 36,00/0

Sui 674 697 771 855 770 705 1042 5514 5,1%

Nordeste 837 753 665 1276 908 395 443 5151 4,7%

Norte 160 109 131 316 457 468 623 2264 2,1%

Centro- 169 217 149 118 75 177 173 1078 1,0%

Oeste

TOTAL 12104 12505 14544 15808 17824 17224 18723 108606 100,0%

FONTE: TEIXEIRA, Hebe. Mao de Obra Estrangeira no Brasil. G8mara Brasifeira de Comercio

Eletr6nico (on line). DisponlveJ em: http://www.camara-

e.nelfinterna.asp?moslra=O&tipo=1&valor=3080. Acesso em 15/09/2005.

Segundo a coordenadora, sao concedidas cerca de vinte mil autoriza90es de

trabalho por ana. Destas vinte mil, algumas ja espiraram 0 prazo, pais, em sua

majeria, as tecnicos entram no Brasil por noventa dias.

http://www.camara-
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TABELA 5 - QUANTI DADE DE EXPATRIADOS NO BRASIL POR PAis DE

ORIGEM - 2005

EUA

FRANC;A

INGlATERRA

ALEMANHA

ITAuA

CHINA

JAPAO

ESPANHA

HOLANDA

ARGENTINA

CANADA

FILlPINAS

PORTUGAL

COL6MBIA

RUSSIA

Outros

Total

PAis 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004

2525 2227 3114 2978 2159 2463 3449

755 989 1001 917 1092 839 937

929 957 1458 707 505 722 1028

764 748 994 781 1122 1003 777

546 611 677 682 740 779 895

438 569 413 907 629 I 273 822

369 331 375 618 915 700 621

441 651 474 567 628 641 423

474 348 322 415 277 357 275

540 342 426 393 766 802 679

353 380 360 375 301 410 386

191 243 399 250 916 763 997

317 175 225 263 351 296 398

215 122 164 208 329 302 307

Total

151

18915

6530

6306

6189

4930

4051

3929

3825

2468

3950

2565

3759

2025

1647

92317 244 221

FONTE: TEIXEIRA, Hebe. M~o de Obra Estrangeira no Brasil. Ctlmara 8rasi/eira de Comercio

Eletronico (on line). Disponlvel em: http:/twww.camara-

e.neUinterna.asp?mostra=0&tipo=1&valor=3080. Acesso em 15/09/2005.

25627

3.230 3.965 4.310 5.598 7.076 6.818 6815 37.812

12.104 12.665 14.741 15.903 18.062 17.389 18.960 109.824

Os seta res que mais absO/vem maa-de-abra no Brasil sao a do petrol eo,

assistemcia tecnica de equipamentos e informatica para 0 setor bancario em

desenvolvimento de projetos. Os Estados do Rio de Janeiro e de Sao Paulo

representam juntos mais de 80% do total.

A importancia sabre debater este assunto e dar transparencia as a90es do

Ministerio do Trabalho e Emprego, no que concerne a autoriza9aa de trabalha de

estrangeiro no Brasil, bern como de demonstrar de que forma se pode implementar

atos que estimulem a vinda de trabalhadores estrangeiros, sem desproteger a mao-

de-o bra brasileira.
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3.8. CONCEITOS BAslCOS

Seguem alguns conceitos fornecidos pelo Ministerio do Trabalho57 :

a) Autoriza~ao de T rabalho

Autoriza~ao de trabalho a estrangeiros e 0 ata administrativo de competencia

do Ministerio do Trabalho exigido pelas autoridades consulares brasileiras. em

conformidade com a legi5Ia<;:<'30em vigor, para efeita de concessao de vistas

permanentes e/au tempon3rio a estrangeiros que desejem permanecer no Brasil a

trabalho.

b) Visto

E 0 atc administrativ~ de competencia do Ministerio das Relac;:6es Exteriores

que se traduz por autorizac;:ao consular registrada no passaporte de estrangeiros que

Ihes permite entrar e permanecer no Pais, apos satisfazerem as condi<;:Oes previstas

na legislac;:ao de imigra<;:ao.

c) Vista Temporario

E a autorizayao concedida pelo Ministerio das Relayoes Exteriores, atraves

dos consul ados brasileiros no exterior, aos estrangeiros que pretendam vir ao Brasil:

1) em viagem cultural ou missao de estudos;

2) em viagem de negocias;

3) na condiyao de artista ou desportista;

4) na condiyao de estudante;

5) na condiyao de cientista, professor, tecnico ou profissional de outra categoria, sob

regime de contrato, ou a servi90 do Governo brasileiro;

6) na condi9aa de correspondente de jarnal, revista, radio, televisaa ou agencia

noticiosa estrangeira;

7) na condiyao de ministro de canfissao religiosa au membro de instituto de vida

consagrada e de congrega9c3o ou ordem religiosa.

Para a concessao de visto temporario, no casa dos itens 3 e 5, e exigida, tambem, a

Autarizayaa de Trabalho.

MINISTERIO DO TRABALHO (on line). Disponlvel
hltp:llwww.mte.gov.br/Empregador/trabestrang/default.asp. Acesso em 20/09/2005.

http://hltp:llwww.mte.gov.br/Empregador/trabestrang/default.asp.
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d) Vista Permanente

E a autorizac;8.o concedida pelo Ministerio das RelaC{c3es Exteriores ao

estrangeiro que pretenda estabelecer~se definitivamente no Brasil. A concessao

deste tipo de vista lambem requer previa Aulorizae;.ao de Trabalho emitida pelo

Ministerio do Trabalho nos casaS de pesquisador au especialisla de alto nivel,

investidor (pessoa fisica) ou ocupante de cargo de adminisirador, gerente au diretor

de sociedade camerdal OU civil.

e) Unidades Receptoras

Sao as unidades administraiivas do Ministerio do Trabalho, Delegacias

Regionais, Subdelegacias e a Protocolo~Geral do Gabinete do Minisiro, com

competencias para autuar a documentac;:8.o de Solicita9ao de Aulorizac;:ao de

Trabalho a Estrangeiros.

f) Secreta ria de Relac;oes do Trabalho - CoordenaC;8o-Geral de ImigraC;8o

E a unidade administrativa do Ministerio do Trabalho que tern competencia de

decis80 sobre as SoHcitay6es de AutorizaC;8o de Trabalho a Estrangeiros.

g) Empresa

E a pessoa juridica estabelecida no Brasil.

3.9. REPATRIA9Ao

Segundo Dias, da empresa FD Assessoria a Estrangeiros, 0 termo

repatriay80 significa retornar 0 expatriado para seu pals de origem, e preparar e

planejar como sera feito esse retorno. Para esse retorno, alguns fatores principals

devem ser observados:

a) Os expatriados possuem mais autonomia e independencia nos seus trabalhos em

outro pais do que possulam no seu pais de origem;

b) Expatriados possuem mas responsabilidades no seu trabalho no novo pais;

c) Sua POSiC;80no pais de destino e considerada uma promOy80 no que se refere a

POSiC;c30que possuia no seu pais de origem.

Esses fatores afetam 0 retorno do expatriado no que tange sua vida

profissional e quais beneficios retornar8o para seu pais de origem.

o processo de repatriaC;8o e muito complexo, ja que e necessario urn ajuste

no expatriado quando este retoma a seu pais. Existern algumas variaveis que

interferem no retorno do expatriado:
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a) Trabalho, se ha promo~ao ou rebaixamento, se havera usc das suas habilidades

internacionais,

b)Organiz8(faO do retorno, se 0 processo de repatriay<3o e claro, se havera alguma

compens8yao financeira, treinamento pas chegada, orienta9ao,

c) Silu8r;oes fora do ambiente do trabalho, como status social, condi90es de

moradia, ajuste da esposa.

No que se refere a organiz8yao do retorno, a forma como cada empresa

estrutura as politicas de retorno dos expatriados passu; grande influencia no ajuste

durante a seu retorno. Poucas empresas possuem urn programa articulado sabre

repatriayao, 0 que causa grande incerteza para as trabathadores quando retornam

para seu pais de origem. As preocupa90es principais sao em como sera seu

pagarnento e como se encaixara na ernpresa quando retornarem.

Geralmente, todos os expatriados experienciam urn reduc;ao no seu padrao

de vida quando retornam para seu pais, uma vez que perdem rnuitos dos beneficios

que possuiam. Quando se esta em outro pais os beneficios sao rnuitos, muitas

despesas sao pagas pela ernpresa, e em geral possuiam uma casa melhor, menos

gastos com as escolas dos filhos e despesas com carro, e quando retornam, nao

trazem consigo esses beneficios, havendo uma reduc;ao no padrao de vida. Existe

urn estresse em ter que se acostumar com urn padrao menor.

00 mesmo modo que as expatriados recebem urn treinamento de aculturaC;ao

quando vao para outro pais, rnuitas empresas ofere cern urn treinamento e

acompanhamento para 0 seu retorno. Mas porque esse treinamento e necessario ja

que estao retornando para 0 pais onde nasceram e fcram criados? Por que

enquanto estiveram longe, 0 pais nao ficou paralisado, muitas coisas mudaram e e

necessario se readaptar, inclusive ao trabalho. Enquanto 0 expatriado estava

preocupado em aprender uma nova cultura, conhecer os valores e costumes de um

novo pais, os valores, musica, situaC;ao economica do seu pais de origem estavam

mudando. Quando retorna, 0 expatriado possui expedativas de como sera trabalhar

nova mente em seu pais, rever os amigos. a familia e aproveitar os aspectos de sua

cultural natal. Porem, ele acaba percebendo que a pais ja nao e 0 mesmo de

quando ele saiu. A empresa ja nao e a mesma, nem a familia e muitas eoisas

mudaram. Voltar para um lugar onde tudo deveria ser eonsiderado familiar e nao e
mais, e uma experiencia estressante.
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Urn grande problema da repatriac;:ao sao as expectativas do retorno, em como

sera sua vida quando voltar. Programas de treinamento para 0 retorno podem ajudar

muito a realinhar as expectativas, para que estas nao se transformem em

frustrac;:oes. Esses treinamentos podem ajudar a preparar 0 expatriado e sua familia

a ter expeclativas mais realistas.

No que tange as variaveis que nao se tratam do ambiente de trabalho,

percebe-se que 0 status social e as condi90es de moradia influenciam muito no

impacto do ajuste do expatriado. Quando 0 expatriado esla fora de seu pais, passui

urna condic;:ao social mais elevada, tanto no que S8 refere ao status denlro da

empresa, como seu nivel de vida e status social, e passu; urn tratamento especial.

Param, quando retorna, a tratado como uma pessoa qualquer, sem as mesmos

beneficios.

Para as esposas que nao puderam trabalhar no pais de origem, como a a

caso do Brasil, as condi(foes de moradia no retorno sao de grande importancia.

Conforme afirma Dias, muitas vezes as expatriados mantem a sua casa au a

colocam para alugar. Quando retornam, e necessaria fazer reparos, a que leva

tempo e dinheiro. Para aqueles que venderam suas casas, e necessaria a aquisi980

de uma nova, tendo que permanecer em hotel durante este tempo. Porem, muitas

vezes a empresa oferece pouco tempo para estadia em hotel.

o processo de repatria(f8o a normalmente uma dificuldade para a maioria dos

expatriados e suas familias, e muitas empresas ainda nao gerenciam esse processo

da melhor forma, providenciando a assistencia necessaria, tanto financeira como

psicologica.
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CONSIDERA<;OES FINAlS

A globalizayao trouxe muitas transforma(foes e mudan<;8s na realidade

mundial. Estados, politicas e economias tiveram que se ajustar a essa nova

realidade, Porem, essas transforma<;oes tambem atingiram as individUDS.

Com a globaliz8<;ao, muitas empresas buscaram e buscam cada vez mais

uma insentao no mercado mundial, urn mercado cada vez mais competitivo.

Empresas que antes eram samente facadas no fornecimento de bens e servi<;os

para 0 mercado interno, se lanyaram em busca de novos mercados e oportunidades.

A crescente diminui<;ao dos limites e barreiras entre as parses, torna cada vez

mars necessaria a existencia de urn executive global, disposto a se adequar as

novas demandas criadas pela globaliz8<;ao.

Com a transnacionalizac;:ao e multinacionalizac;:ao das empresas e que surge

esse fen6meno internacional, que sao os expatriados per motivos profissionais,

como uma conseqOencia da globalizac;:ao.

Para sob reviver no competitiv~ mercado de trabalho rnundial, muitos

executivos tiveram que aprimorar seus conhecimentos, nao somente per meio do

aprendizado de outras Unguas, tiveram que obler urn MBA (Master Bussines

Administration) 58, tiveram que estudar fora do pais, ou possuir pelo menos uma

vivencia pessoal ou profissional em outro pais. Cada vez rna is as empresas

requerem um back grouncF9 incrementado. Se a empresa em questao for uma

multinacional, certamente haven3 urna preferencia por pessoas com algum tipo de

vivencia fora do pais. Como e a caso da ESSO Brasileira de Petr6leo, multinacional

norte americana, onde a grande maioria das pessoas que trabalham em seteres

internacionais possuem algum tipo de experiencia fora do Brasil.

Estudar as novas demandas do mercado internacional e muito importante e

pode ser sugerido como uma nova func;:ao para os analistas internacionais. No

momento, ha urna crescente demanda de expatriados e muitas empresas nao estao

totalmente aptas para lidar com esse processo, tanto e que recorrem a empresas

especializadas para obler assessoria. Atualmente, observa-se no Brasil urn aumento

gradual de estrangeiros que vern trabalhar no pais, e da mesmo forma, existem

muitos brasileiros sendo expatriados tambern.

58Mestrado em Administrat;ao de Empresas.
S9Curriculum.
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Conclui·se que 0 estudo de como e feita e por quais motivos e realizada a

Iransferencia de profissionais entre as paises e muito importante para as Relac;:6es

Internacionais. Esse estudo aponta como as profissionais devem S9 preparar e 0

que devem considerar casa S9 deparem com essa experiemcia de ser expatriado.

A expatria~ao envolve muitos conhecimentos como 0 de gestao e

administraltc30, direito internacional, conhecimentos da cultura e Hngua de diversos

paises, todos integrados. Esse processo e muito complexo e requer a uniao desses

conhecimentos para que seja bem sucedido tanto para a empres8, quanta para a

expatriado.
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FORMULARIO DE REQUERIMENTO DE AUTORIZAc;:AO DE TRADALHO

I PROCESSO N°

12.Ativ. E!.:onomica

I,,·cidad,3. Endcrc~o

s.ur 16. CEP 17. Tclcfone 18. [-mail 19. CNPJ/CPF

VEM REQUERER, COM FUNDAMENTO LEGAL
10. LcilDccrcto/RcsollH;ilo

AUTORIZACAo DE TRABALHO ara 0 cstran <;:iroabaixo ualificado
II. Nome

12. rilia«ilo
Pai:
Mile:

13. Sexo 114. Estado dvil IS. Datadcnascimento 16. Eseolaridadc 117. Prolissilo

18. Naciormlidadc 19. Docum!.:nlo deviagcm

20. Fun~i'lo no Br.tSil 21.CBO 22.l.o<:al deexcrdcio

23. Dcpcnd!.:ntes I'gais Parent,s,o Data nase. Naeionalidadc Doeurnento d, viagem

24. Tiro de visto 1:25. Prazoo Temporario
OPermanenlc

26. Reparti«ilo !.:onsular hrasi1cira no exterior

12s.E-mail27_ Procurador

'krrnoern que p,deddcrimenlo

Local ,data

Assinaluradorcpresenlanlt: legal darcqucrcnle
. (Dome iegivcl/ear'o/,arimbo)



INSTRU<;:OES DE PREENCHIMENTO DO FOR.!\IIULARIODE REQUERIMENTO DE AUTORIZACAo DE TRABALi-IO'

I REQUEHENTE - I'reenchcr corn 0 nomc da Razila Social da pessoa juridica sediada no Brasil intcrcssnda ern milo-de-obra

cstrangeira.

2 ATIVlDADE ECONOMICA - Preenehcr com 0 c6digo dll atividlldc principal dll rcqm:rente, confomle clllSsilicll(,":ilode

mil'idu.desdo IBGE,cneontrar.ia no

CadllStro N:lcional de PCSSO:lJuridica.

3 ENDERE~O - Preenchcr com 0 endcrc(,":oda llmpn.-sa.

'I ClDADE - Prccncher com 0 nome da cidadc onde 5e localiza a cmpresa.

5 UNIDAOE DA FEDERACAo - Prcencher com a sigla da Unidadc da Fcdcra(,:1ioonde Sll localiza a cmpn:sa.

6 CEP - Prccncher com 0 e6digo dc Endcr~mento Postal de onde lie IOl.:illiZlIa empresa.

7 TELEFONE - Prcenchcr corn o(s) numcros(s) dc lclefone da ernprcsa.

8 E-MAIL- Prcenchcr com 0 c-mail da cmpresa.

9 CGC - Prcenchcr com 0 nimlcro de identiliea(,":i1oda r.:quercnlc no Cadaslro Geml de Contribuintc. quando pessaajuridica ou 0

CPF, quando pcssoa fisica

10 LEIIDECRETOIRESOLUCAo - Preenehcr com 0 nluncro e a data do documento legal que Ii.mdamenta a Solicita(,:ilo de

Autorizm;:iio de Tr••balho.

J 1 NOME - Pn::cnchcr com 0 nome cornplcto do estrrl!lgeiro, por extenso e de acordo corn scus documcntos de identilica~;'jo. No

caso de contrnto de equipe. preenehcr com 0 nome de representantc do grupo.

12 FILIACAO - Prccnchcr, por extenso, com os nomes do pai e da mllc do estrangeiro.

13 SEXO - I'recnchercom "M" para 0 scxo mascu1inoou '"F" panl 0 sexo feminino.

14 ESTADO CIVIL - Preencher com: casado. sol1ciro. desquimdo, divorciado, cte.

15 DATA DE NASCIMENTO - Prccncher corn: dia, mcs c ano de nascimcnto do estrangeiro.

16 ESCOLAI{IDADE - Preencher corn ° gmu dc csoolaridadc do estnlngciro.

17 I'ROFISSAO - Prccncher com a profissilo do cstrangciro.

18 NACIONALIDADE - Preenchcr com a naciona1idadc do estrangeiro.

19 DOCUMENTO DE VIA GEM - Prcc!lchcr com: tipo d..:dOCllmento. mimero, validade e gaverno emissor.

20 FUNCi\O NO BRASIL - Preenchcr com n atividade que 0 cSlrangeiro dcscnvolvera no Brasil. que poden't. Oll nao, ser aqucla

deel:lrnda no Campo 16.

21 C130 - l'rcenehcr corn 0 c6digo d,1 fun~i1o a ser desempenhada pelo cSlrnngeiro, segundo a Classilica((1io I3rasi1cir••de

Ocupa(,:0cs - CBO (quatro digitos).

22 LOCAL DE EX[RCICIO - I'n:encher com 0 nome da cidadc da Unidade da I-"edcrn(,":i'ioondc 0 estmngeiro desempenhara

cfelivam!"'Tlte sua fun\au no Brasil.

23 DEPENDENTES LEGAlS - Precneher com: nome. grau de parcntesco, data de nascimcn(O e nacionalidlldc; lipo, nUrnero.

validade c governo ernissor dos respcclivos documentos de \·iagcrn.

24 TIPO DE VISTO - Assinalar corn "x" 0 tipo de visto solicitado.

25 PRAZO - Inlcnnar 0 pm20 constantc de conlralO. indica\ao au nomea((ao, observados os limiles dc lei.

26 REPARTICi\O CONSULAR BRt\SILEIRA NO EXTERIOR - Preeneher corn os nomes da eidadc e do pais onde 0

estrangeiro recebcra 0 v;SIO solicitado. Em casa de contmto de equip<:, quando houver nmis de uma rcpani(,":i1oconsular, anotar

"Vide relar;:ilo (lnexa", onde sero1oinuil:lldos os consul1ldos respeetivos.

27 PROCURADOR -l'recnehcr com 0 nome do proeurador Icgalrncnte con~tiluido.

28 E-MAIL-l'rccrrcher com 0 e-mail do procumdor legalmentc constituido.
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