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Este paper tem por objetivo iniciar uma discussão ainda pouco contemplada
nos estudos migratórios brasileiros: a emigração de profissionais qualificados e
altamente qualificados. Para isso, apresentamos um quadro geral, com dados de
fontes secundárias, que nos possibilita dimensionar a ocorrência deste fenômeno
na América Latina e especialmente no Brasil nos últimos anos. De modo
complementar,

buscamos

identificar

possíveis

fatores

de

atração

destes

emigrantes, focalizando as políticas migratórias e de concessão de vistos da União
Européia e dos Estados Unidos. Com isso, esperamos contribuir, por um lado, para
prevenir situações futuras de ocorrência de fuga de cérebros e, por outro, para
subsidiar políticas públicas que levem em conta a construção de redes de
desenvolvimento em pesquisas e tecnologia, assim como desenvolvimento de
capital humano e social no Brasil, considerando também o contexto de sua inserção
regional.

Com este objetivo apresentamos, inicialmente, uma breve discussão
conceitual sobre a emigração qualificada e suas modalidades. Em seguida,
sumarizamos os dados disponíveis sobre emigração qualificada e “fuga de
cérebros”. Na seqüência, analisamos e discutimos as políticas públicas que visam
regulamentar e atrair profissionais qualificados para os Estados Unidos e países
membros da União Européia. A escolha destas duas regiões se justifica,
principalmente,

por

possuírem

instituições

de

ensino

de

reconhecimento

internacional e por serem o destino para onde se dirige quase que a totalidade dos
estudantes brasileiros de pós-graduação e expatriados (brasileiros enviados ao
exterior pelas empresas em que trabalham). Com relação às políticas migratórias e
concessão de vistos, observa-se que ambas as regiões vêm criando mecanismos
de atração de profissionais qualificados, com pós-graduação ou experiência em
cargos executivos e, simultaneamente, de restrição à entrada de uma força de
trabalho com baixa qualificação e fraco nível de escolaridade. As conseqüências
destas políticas, a longo prazo, podem ser negativas para o Brasil e para a América
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Latina como um todo? Este é o problema cuja discussão tentamos contemplar ao
final deste trabalho.
Principais conceitos e suas implicações
Fuga de cérebros (brain drain) e emigração de trabalhadores qualificados
são os dois temas abordados neste artigo. Ambos tratam genericamente do mesmo
fenômeno, porém suas especificidades vêm sendo crescentemente destacadas, em
função da complexidade crescente dos fluxos migratórios internacionais. Não se
trata, contudo, de um fenômeno recente. As universidades, por exemplo, sempre
proporcionaram deslocamentos e intercâmbios, seja para alunos, seja para
professores. Desde o período colonial, estudantes das colônias que dispunham de
recursos suficientes, buscavam concluir sua formação na metrópole e, ao
retornarem, ostentavam um enorme diferencial em relação àqueles que tinham
restrições para fazê-lo.
Há diversas definições para a migração qualificada. O próprio termo nos leva
a supor que, para se fazer uso da palavra “qualificada”, deve haver algum tipo de
especialização à que se teve acesso antes de emigrar. Cabe, porém definir
claramente o que tem sido considerado como qualificação, e talvez aí resida um
problema, pois se observa, desde já, que não há um critério fixo nem único para
esta classificação.
Num importante relatório recentemente publicado pelo Sistema Econômico
Latino-Americano e do Caribe (SELA, 2009), são apresentadas as seguintes
definições para caracterizar um estudante ou profissional “qualificado”: 1) pessoas
que tenham obtido nível educacional de treze anos ou mais, ou seja, que tenham
cursado pelo menos um ano de nível superior, 2) aqueles que possuem um diploma
universitário. (SELA, 2009, p.10, tradução nossa).
A primeira definição – nível educacional de treze ou mais anos –, foi utilizada
em extenso relatório sobre imigrantes qualificados, através de análise estatística
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dos dados de imigração qualificada nos países da Organização para a Cooperação
e o Desenvolvimento Econômico (OCDE). Este estudo foi realizado com base em
metodologia desenvolvida por Docquier, Lowell e Marfouk (2008) para o período de
1990-2000, com projeções do próprio SELA para o ano de 2007, utilizando taxas de
crescimento observadas durante o período de referência. A segunda definição –
nível de escolaridade correspondente à obtenção do diploma universitário –, foi
utilizada para cálculo dos dados provenientes da “American Community Survey
(ACS) 3-years estimates” de 2005-2007, referentes aos imigrantes qualificados
residentes apenas nos Estados Unidos. No presente trabalho usaremos ambos os
relatórios como fonte de dados, ainda que adotem critérios diferentes para definir o
mesmo fenômeno.
O termo “fuga de cérebros”, por sua vez, é usado para caracterizar o êxodo
de profissionais altamente qualificados, aí incluídos os pesquisadores e estudantes
de pós-graduação. Entretanto, aqui também encontramos dificuldades, pois na
literatura a fuga de cérebro nem sempre é tratada como um fenômeno discernido
do que, genericamente, se chama migração qualificada. Contudo, é de se admitir
que o nível de escolaridade e especialização do primeiro é mais elevado. Para fins
deste estudo, tomaremos o primeiro, “fuga de cérebros”, como um sub-tipo do
segundo (migração qualificada). No entanto, como assinalamos acima, nossas
fontes são secundárias e nem todas fazem este discernimento, apresentando
dados de um e outro separadamente. Assim, esforçamo-nos para deixar claro o uso
destas classificações nos trabalhos aqui discutidos.
Observa-se, ainda, que a denominação “fuga de cérebro” é geralmente
utilizada para denotar uma alta incidência de fluxos de imigrantes qualificados, isto
é, quando estes tomam proporções numéricas significativas e, de modo geral,
acarretam conseqüências econômicas desfavoráveis para os países de origem,
conseqüências estas que não são compensadas por eventuais efeitos positivos tais
como remessas financeiras e/ou transferências de tecnologia (SELA, 2009). Este
fenômeno tende a ser um problema mais crítico para os países em

4

desenvolvimento, pois pode envolver perda de capacidade produtiva, inovadora e
científica para os países de origem, que investem em formação e, posteriormente,
não são capazes de reter os talentos que formaram.
Tais conseqüências negativas acarretadas pela fuga de cérebros têm sido
questionadas por autores que consideram o aumento dos fluxos de migração
qualificada uma conseqüência do processo irreversível de globalização e que nem
sempre prejudicam os países de origem.
Como assinalado por Accioly (2009), alguns autores desta vertente (ver
Martinez Pizarro, 2006 e Lowell, 2003), podem ocorrer ganhos e não
necessariamente perdas. Assim, haveria uma inversão do termo, de brain drain
para brain gain, para destacar “certos benefícios que o país de origem da mão-deobra qualificada pode obter, como um possível aumento de remessas de capitais,
do comércio internacional, de conhecimento, de investimento estrangeiro [...] e as
qualidades adquiridas pelos emigrantes, úteis quando de seu possível retorno.”
(Accioly, 2009 p.19). Com isso, a abordagem se alterna de pessimista para
otimista, olhando o mesmo fenômeno sob outra ótica.
Outra abordagem ainda (ver Ozden, 2005), diz respeito a uma classificação
à posteriori do fenômeno. Se os emigrantes qualificados, nos países para os quais
migram, ocupam posições inferiores àquelas que, por sua qualificação, seriam
capazes de ocupar, essa abordagem classificaria isso como brain waste (ou,
desperdício de cérebros). Nestes casos, há perdas para todos os envolvidos neste
processo: o país de origem perde um talento, o país de destino não consegue
encaixá-lo em um posto de trabalho que o permita usufruir de sua qualificação e
nem o próprio imigrante consegue exercer todo seu potencial.
Do ponto de vista estritamente individual, para o imigrante, mesmo que sua
qualificação não seja plenamente reconhecida, ainda assim pode ser mais
vantajoso emigrar do que ficar em seu país de origem, dadas as perspectivas
eventualmente limitadas, existentes em sua terra natal.
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Para além deste debate, que tende a levar a posicionamentos dicotômicos,
há ainda um outro conjunto de autores que interpreta o aumento do fluxo de
imigrantes qualificados não como uma mera conseqüência do processo de
globalização que requer a expansão de demanda por trabalhadores qualificados,
mas também porque, este mesmo processo, abre espaço para uma perspectiva
transnacional, que vai além da discussão dicotômica entre atração e expulsão.
Nesse sentido, Guarnizo (2006) apresenta os movimentos migratórios como sendo
processos dinâmicos de construção de redes sociais3 que estruturam a mobilidade
espacial e as características da vida dos imigrantes. Em se considerando os
imigrantes como sendo transnacionais, os trabalhadores qualificados poderiam ser
considerados estratégicos para a disseminação de informações, contribuindo para
a inovação e desenvolvimento também em seus países de origem.
Um fator relevante para se compreender problemas e vantagens desta
emigração diz respeito à magnitude dos fluxos, ou seja, a relação entre o número
de emigrados qualificados e a população total do país. Alguns trabalhos (Docquier
e Marfouk, 2006) sugerem que taxas de emigração de recursos humanos
qualificados que estejam entre 5 % a 10% do total da população nativa qualificada,
em certas condições, podem ter efeitos positivos para o crescimento econômico do
país de origem. Já a ocorrência de taxas acima de 10% pode ter o efeito contrário.
Estudo do SELA (2009) aponta que a América Latina, de uma forma geral, tem uma
taxa de emigração qualificada de 11,3%, acima, portanto, do nível que pode gerar
resultados positivos a seus países de origem, como veremos em maior detalhe no
decorrer deste trabalho.
Emigração qualificada na América Latina e Caribe
Os atuais fluxos migratórios internacionais apresentam algumas tendências

3
As redes sociais configuram-se como importante facilitador do processo migratório, reduzindo, por meio dos contatos
estabelecidos, os custos financeiros, de informação e até mesmo os afetivos para as pessoas que decidem emigrar.
Empresas, escolas e universidades têm se mostrado fundamentais na construção dessas redes nas quais circulam pessoas,
conhecimento, projetos facilitando o processo migratório.
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marcantes: (a) aumento em números absolutos da migração qualificada4; (b)
crescimento mais acentuado da migração de recursos com alta qualificação em
comparação àqueles com baixa ou média qualificação; (c) participação crescente
de mulheres com alta qualificação (SELA, 2009). Podemos observar parte dessa
tendência no gráfico a seguir.
Gráfico 1:

Entre 1990 e 2007, pode-se observar um aumento na participação
percentual do total de migrantes com 25 anos ou mais, residentes nos países da
OCDE que possuem escolaridade maior ou igual a 13 anos: em 1990,
representavam 29,5% e em 2007, o percentual já se elevara para 37,1%.
Ainda neste período, o montante de imigrantes com alta qualificação e
residentes nos países da OCDE obteve um crescimento de 111,3% (o que equivale
a 13,6 milhões de pessoas em termos absolutos). Este crescimento foi superior ao
observado com relação aos migrantes de qualificação baixa (38,8%, ou seja, 7,9
milhões) e média (76,3% ou seja, 6,7 milhões) no mesmo período e para esta
4

O nível de qualificação, neste relatório do SELA (2009), é medido com base no grau de escolaridade: baixo (de 0 a 8 anos
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mesma região.

Tabela 1:

A Tabela 1 evidencia o aumento da migração de mulheres com alta
qualificação neste mesmo período. A taxa de crescimento da migração total de
mulheres foi superior à de homens (69,5% versus 66,8%, respectivamente) e esse
número é ainda mais elevado em se tratando de mulheres com alto nível de
escolaridade (127,2% versus 97,5%).
Quanto à distribuição geográfica, chama a atenção o aumento no número de
imigrantes qualificados egressos da América Latina: cresceu 155% no período
referido, passando de 1,9 milhão em 1990 para 4,9 milhões em 2007. Os latinoamericanos ultrapassaram, portanto, as estimativas de crescimento do contingente
de emigrados qualificados vindos da África. O crescimento dos imigrantes africanos
foi de 152%, passando de 0,7 milhão para 1,8 milhão no período. Assim, o aumento
no número de emigrantes qualificados da América Latina e Caribe ficou acima do
crescimento mundial no período, que foi de 111,3%, como podemos observar na
de escolaridade), médio (de 9 a 12 anos) e alto (13 anos ou mais).
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Tabela 2, abaixo. Por outro lado, mantendo o padrão histórico, a Ásia é o
continente com maior número de emigrantes qualificados tanto em termos
absolutos como relativos, tendo, em 2007, 9,3 milhões de emigrados qualificados
vivendo nos países da OCDE, representando 35,8% do total. Seguido a ele,
encontramos os países europeus devido, principalmente, ao fluxo interno de
talentos dentro da Europa, representando 31,9% do total. A América Latina é a
terceira região que mais envia pessoas de alta qualificação, representando 19% do
total.
Tabela 2:

Os resultados desta pesquisa configuram um quadro preocupante para a
América Latina e Caribe no período de 1990 a 2007e5:
i)

A taxa de emigração qualificada desta região é de 11,3%. Ou seja,
11,3% das pessoas com qualificação (escolaridade maior ou igual a
13 anos) nascidas na região, vivem fora dela.

ii)

Os países do Caribe se destacam como os maiores exportadores de
mão de obra qualificada (taxa de emigração de 45,2%).

iii)

5

Os Estados Unidos figuram como o principal destino da migração

O valor de 2007 é uma estimativa feita pelos autores do relatório do SELA (2009).
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qualificada não somente da América Latina e Caribe, como do
mundo. Dados demonstram que 90% dos migrantes vão para países
da OCDE. No ano 2000, 65% dos imigrantes qualificados se
encontravam na América do Norte (Estados Unidos, Canadá e
México) e que, dentre os imigrantes provenientes da América Latina
e Caribe, 88,3% deslocam-se para a América do Norte (Lowell,
2008).
iv)

Dentre os imigrantes nascidos na América Latina e Caribe que
viviam nos Estados Unidos entre os anos 2005 e 2007, 46% se
formaram em seu país de origem. Dentre eles, as sub-regiões onde
há maior incidência de formação no país de origem antes da
migração, são na América do Sul (onde se destaca o Brasil) e os
países Andinos.

Gráfico 2:
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v)

Conforme a qualificação do imigrante aumenta, passando do
bacharelado para mestrado ou doutorado, aumentam também suas
possibilidades de adquirir um emprego no país de destino mais
próximo à sua qualificação.

Qual é a situação especifica do Brasil neste quadro? Tomado o período de
2000 a 2007, verifica-se um aumento de 247% de emigrantes qualificados
brasileiros (chegando a 218 mil em 2007), ou seja, um crescimento acima da média
da região, que foi de 155%, para o período (ver Tabela 2, na página 8, acima).
Além disso, o número de imigrantes qualificados egressos do Brasil, que em 1990
representavam 0,5% do total de imigrantes qualificados residentes nos países da
OCDE, subiu para 0,8% no ano de 2007.
Tomados em conjunto os países da OCDE, o número de brasileiros com
nível de escolaridade superior que lá vivem e obtiveram formação no Brasil, pulou
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de 1,7% para 3,3%, entre os anos de 1990 a 2000, (GOIS, 2009 - Folha de
S.Paulo).

Gráfico 3:

O gráfico acima mostra que o Brasil figura entre os países da América Latina
que mais enviam pessoal qualificado para o exterior, juntamente com México,
Cuba, Jamaica, Colômbia e Peru.
Especificamente com destino aos Estados Unidos, em apenas uma década
(1996 a 2006), aumentou em 185% o número de brasileiros que receberam o tipo
de visto para dado somente a profissionais qualificados.
Tomando-se como critério a obtenção de, no mínimo o diploma de
graduação, o Brasil se destaca como o país da América Latina e Caribe que mais
forma seus próprios talentos, isto é, 66% dos migrantes qualificados completaram
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seus estudos no Brasil (ver Gráfico 2, página 9). Grande parte da formação em pósgraduação stritu sensu de brasileiros no exterior é financiada por agências
governamentais.
Brasil – fuga de cérebros?

Nos anos 1970 alguns pesquisadores no Brasil passaram a se preocupar
com a possibilidade de ocorrência de fuga de cérebros no país. Em 1972 foi
concluído o relatório de uma pesquisa coordenada por Simon Schwartzman, com o
apoio das Nações Unidas (Instituto de Treinamento e Pesquisa das Nações Unidas
/ UNITAR), que teve por objetivo “estudar o impacto do estudo universitário de
pessoas de países subdesenvolvidos em países desenvolvidos, avaliando a
tendência desses estudantes de se fixarem de volta a seus países ou, ao contrário,
de emigrarem.” (Schwartzman, 1978, p.67 e 68)6.

Conclui-se, neste estudo (Schwartzman, 1972) com base em pesquisas do
tipo “survey”, que o Brasil não era fortemente impactado pela fuga de cérebros,
diferentemente de seu vizinho, a Argentina, pois, no Brasil, grande parte dos
entrevistados alegou interesse em voltar, motivados principalmente por dois fatores:
a) dificuldade de adaptação no país receptor; b) condições favoráveis no Brasil, tais
como maior possibilidade de liderança e de “ser socialmente útil”, assim como
compromisso com o vínculo empregatício mantido no momento de ida. Quando da
realização da pesquisa, apenas 5% dos brasileiros que iam estudar no exterior, por
lá ficavam e trabalhavam, pois a maioria mantinha seus vínculos empregatícios no
Brasil e, após os estudos, regressavam7. (Schwartzman, 1972 e 1978)
6

Tal projeto foi realizado no Brasil, com o nome de “Projeto Retorno” e sob a coordenação da Universidade de Columbia.
Além de recursos da UNITAR, obteve apoio financeiro e técnico da Subsecretaria de Cooperação Técnica e de Intercâmbio
Internacional (pertencente, na época, ao Ministério do Planejamento), tendo sido realizado pelo Instituto Brasileiro de
Relações Internacionais em cooperação com a Escola Brasileira de Administração Pública da Fundação Getúlio Vargas.

7

Curioso, porém, é o fato de a pesquisa ter sido realizada durante a época em que o Ato Institucional de número 5 (AI-5,
como ficou popularmente conhecido) vigorava no Brasil, no governo militar presidido pelo General Emilio Garrastazu Médici,
período notabilizado como o mais conservador e repressivo dentre os governos militares. É possível, pois, que os
entrevistados tenham respondido sob eventual carga de receio em dar informações que contrariassem os interesses do
governo brasileiro, mas esse ponto foi pouco abordado na pesquisa e caberiam maiores investigações a respeito de seu real
impacto nos resultados.
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Schwartzman (2009) procura enfatizar que o fenômeno da migração
internacional de talentos está menos relacionado à atratividade das oportunidades
no exterior, do que às condições de vida e integração ou reintegração em seus
próprios países. Especificamente no Brasil, contudo, o autor ressalta que “a partir
dos anos 1990, [...] as instituições nacionais não abriram postos de trabalho em
quantidade e qualidade correspondentes ao número de pessoas que completaram
sua formação no exterior.” (Schwartzman, 2009, p.7, tradução nossa) e estima que
o número de bolsistas que não regressaram deve ter provavelmente aumentado
nos últimos 10 ou 14 anos.

Atualmente, o Brasil forma cerca de dez mil doutores por ano (Schwartzman,
2009). As bolsas concedidas pelas agências de fomento, como CAPES e CNPq,
para o aprimoramento de estudantes brasileiros em universidades estrangeiras
passaram a exigir, desde o final dos anos 1990, um período de permanência
mínima do estudante bolsista de dois anos no Brasil após seu retorno. Caso não
cumpra o compromisso, o estudante deve reembolsar à agência o total do valor
investido (montante total da bolsa concedida). Esta decisão busca evitar a fuga de
cérebros.

De 2005 a 2007 o número de bolsas concedidas a estudantes brasileiros no
exterior pelas agências nacionais de fomento aumentou de 3,6 mil para 4,1 mil
(12,9%), segundo dados da CAPES.

Tabela 3:
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Para este mesmo período, a base de dados American Community Survey 3year estimates, 2005-2007, mostra que o volume de migrantes assalariados com
diploma universitário e com 25 anos ou mais, residentes nos Estados Unidos e
provenientes do Brasil foi de 52,6 mil, dentre os quais 63,5% possuíam somente o
diploma de graduação, 24,2% haviam concluído o mestrado e 12,3% o doutorado.

Com base nos dados registrados acima, há duas importantes considerações
a serem feitas. A primeira delas relaciona-se ao fato de que não temos informações
suficientes sobre as bolsas concedidas pelos órgãos de fomento à pesquisa no
Brasil com relação, por exemplo, ao percentual de bolsistas que retornam ao Brasil
no prazo estipulado. Para além desta questão e, para fins de triangulação dos
resultados obtidos através deste estudo baseado no American Community Survey,
faz-se necessário indagar se haveria relação entre o aumento das bolsas
concedidas pelas agências de fomento e o aumento de trabalhadores qualificados
emigrados, registrado naquela pesquisa. Em segundo lugar, pergunta-se se haveria
relação entre o aumento do nível de escolaridade médio no Brasil e a elevação da
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escolaridade dos emigrantes brasileiros de um modo geral, inclusive aqueles que
entram nos Estados Unidos sem o visto de estudante ou de imigrante qualificado.

Qual é a escolaridade média dos brasileiros e dos imigrantes brasileiros que
estão em países da OCDE?

Em um importante trabalho sobre migração de retorno, Carvalho (2004)
conclui que os Censos de 1991 e 2000 apontam para a alta qualificação dos
brasileiros natos provenientes da Europa e dos Estados Unidos: a maioria declarou
ter 12 ou mais anos de estudo. Carvalho conclui então que, "[p]rovavelmente, parte
substancial desses contingentes era constituída por estudantes de pós-graduação,
tendo o Brasil uma política bem agressiva de formação avançada de recursos
humanos no exterior.” (Carvalho, 2004, p. 10). Ainda segundo este autor, os
imigrantes brasileiros do qüinqüênio 1986/1991, tinham maior nível de escolaridade
– exceto aqueles provenientes do Paraguai -- do que a média nacional (quando
responsáveis pela família). No período de 1995/2000, “os imigrantes brasileiros
natos chefes de família continuaram a apresentar melhor nível de escolaridade do
que os chefes de família, em geral, residentes no País, inclusive daqueles
residentes nas áreas metropolitanas” (Carvalho, 2004, p.15). De novo, aqui, com
exceção daqueles provenientes do Paraguai.

Dados mais recentes em relação à emigração qualificada de brasileiros e à
chamada fuga de cérebros continuam reafirmando a incidência comparativamente
baixa do fenômeno neste país, não obstante seu significativo incremento ao longo
da última década. Assim, alguns autores têm procurado chamar a atenção para
uma possível reversão desta tendência que parece não ter sido, até aqui,
desfavorável ao país.

Velho (2001) observa que, apesar de a National Science Foundation dos
Estados Unidos sugerir uma baixa permanência de doutorandos brasileiros no
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exterior em comparação com os demais países, “o estado atual do mercado de
trabalho para doutores no Brasil é tão desestimulante que o crescimento da evasão
de cérebros não é uma hipótese a ser desprezada.” (Velho, 2001, p.620)

Rios-Neto (2005) sugere que: “...a fuga de cérebros pode se tornar um tema
importante no Brasil na próxima década. Isso acontecerá na medida em que a
queda de natalidade dos brasileiros é maior em famílias com maiores níveis de
educação. Se as poucas crianças destas famílias emigrarem em grandes levas na
próxima década, então os jovens que ingressarem o mercado de trabalho serão
menos qualificados, impondo choques negativos de produtividade no mercado de
trabalho.” (Rios-Neto, 2005, p. 14, tradução nossa)

Martes (2009) considera que, embora a fuga de cérebros não seja
atualmente um problema para o Brasil, isto não significa que este tema deva estar
ausente na agenda sobre políticas públicas e desenvolvimento. Ademais, este é
certamente “um problema dos países do MERCOSUL. Argentina, Uruguai, têm
perdido muitos cientistas e não porque estes estejam vindo para o Brasil. Essas
pessoas estão partindo para a Europa, para os Estados Unidos... Poderia haver
uma tentativa de fazer com que esses cientistas ficassem circulando no
MERCOSUL, ou na América Latina, ao invés de partirem para o hemisfério norte?
(...) Em relação à Argentina, por exemplo, 80% de seus imigrantes radicados nos
Estados Unidos e na Espanha têm o ensino médio (dados da CEPAL). No caso do
Chile, esse percentual é de 71%, enquanto 24% possuem educação técnica ou
universitária” (Martes, 2009, p. 165). A autora chama a atenção para o fato de que
com o processo de internacionalização das empresas, verifica-se o aumento no
número de concessão de vistos a expatriados e profissionais qualificados. “A Índia,
evidentemente, é um dos exemplos mais marcantes nesse terreno. De qualquer
forma é uma preocupação que não só o Conselho Nacional de Imigração do Brasil
poderia estar atento, como também o próprio MERCOSUL. Haveria maneiras de
conter a saída dessas pessoas em direção ao hemisfério norte e poder talvez
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promover uma circulação maior desses profissionais aqui mesmo na América
Latina? Isso poderia significar um enorme ganho para nossos países” (Martes ,
2009, p. 165)

Políticas migratórias dos países desenvolvidos: atração dos qualificados

Junto à crescente importância da emigração de profissionais qualificados na
América Latina e no Brasil, crescem nos países desenvolvidos os incentivos para a
atração de migrantes qualificados, assim como erguem-se mais e mais barreiras
para a entrada de imigrantes de baixa qualificação. Já observamos que,
mundialmente, o fluxo de pessoas com alta qualificação tem aumentado mais do
que aquele de pessoas com baixa ou média qualificação. As políticas migratórias
dos países desenvolvidos exercem cada vez mais restrições para os imigrantes de
baixa qualificação e por outro lado, flexibilizam as regras para facilitar o ingresso de
imigrantes com alta qualificação (ou, política de portas abertas).

Embora a Europa possua atualmente mais de 8 milhões de imigrantes
recentes, o envelhecimento da população somado às taxas decrescentes de
natalidade, levam os especialistas a concluir que o Velho Continente necessitará
de, pelo menos, 40 milhões de imigrantes nos próximos 40 anos, para poder,
assim, manter a força de trabalho de que atualmente dispõe. (Financial Times
25/09/08). Contudo, apesar de necessários, nem todos os imigrantes são bem
vindos à Europa.

De fato, “a regulação das migrações internacionais possui centralidade na agenda
política de toda Europa. Com o objetivo de coibir a imigração ilegal, a UE vem
promovendo políticas para aumentar o controle sobre suas fronteiras e a vigilância
em casos de casamento com estrangeiros, e planeja introduzir até 2012 um tipo
especial de visto com dados biométricos. Os países de origem dos imigrantes
recentes estão sendo chamados a cooperar, de modo a facilitar a repatriação, o
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envio de remessas de dinheiro e o combate ao tráfico de pessoas”. (Martes e
Soares, 2008). Segundo os autores, no ano de 2008, o "Pacto Europeu de
Imigração

e

Asilo",

estabeleceu

sanções

severas

aos

imigrantes

não

documentados, assim como incentivos à imigração de trabalhadores qualificados. O
"Cartão Azul", equivalente ao "Green Card" americano, foi um dos mecanismos
instituídos para tal atração, sob a justificativa de que admissões temporárias
evitariam a fuga de cérebros nos diversos países de origem. Seu objetivo maior é,
no entanto, atenuar a carência de trabalhadores qualificados, principalmente nas
áreas de engenharia e informática. O cartão será concedido apenas a candidatos
com formação universitária com cursos de duração de pelo menos três anos, ou
experiência profissional mínima de cinco anos em um setor, bem como provar que
há uma oferta de trabalho do país pretendido (Financial Times, 25/09/08; Yahoo
Notícias, 25/09/2008). O cartão irá, ainda, restringir a mobilidade do trabalhador,
negando a ele a possibilidade de trabalhar em qualquer outro país da UE.

De acordo com o Ministério das Relações Exteriores (MRE) vivem
atualmente 766.594 brasileiros nos países europeus, com maior concentração no
Reino Unido, Portugal, Itália e Espanha. A grande maioria deles possui baixa e
média qualificação, configurando um padrão migratório semelhante ao de
brasileiros nos Estados Unidos, ou seja, predominância de classe média baixa e de
nível médio de instrução (Martes, 2000).

Tanto a política norte-americana como a da UE visam exercer um controle
mais efetivo na seleção do imigrante. Para evitar a fuga de cérebros nos países em
desenvolvimento, os Estados membros da UE devem evitar contratar trabalhadores
nos países mais pobres, particularmente naqueles com carência de recursos
humanos (Financial Times 25/09/08). De acordo com Martes e Soares (2009),
“Obviamente, isso não ocorre, nem ocorrerá. A Polônia já tem déficit deste tipo de
trabalhador, que está continuamente emigrando para os países europeus, atraídos
por excelentes salários e políticas de incentivos. O cenário parece ser, portanto, o
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pior possível: os brasileiros desempregados, de baixa qualificação, encontrarão
cada vez mais barreiras para emigrar e os profissionais qualificados, que aqui se
formaram – inclusive contando com o financiamento de bolsas de estudo do
governo brasileiro – tenderão a ser atraídos por melhores condições de trabalho e
remuneração” (Martes e Soares, 2009).

De modo semelhante, nos Estados Unidos, o Immigration Act of 1990
(IMMACT 1990), oferece oportunidades diferenciadas para imigrantes qualificados
(em termos acadêmicos e profissionais), passando, estes, a ter prioridade para o
ingresso no país. O visto H-1B, criado em 1991, foi outro passo neste mesmo
sentido, pois permite que trabalhadores qualificados permaneçam nos Estados
Unidos trabalhando por até seis anos, desde que se mantenham empregados. Há
também outros tipos de vistos (criados neste mesmo período) que acolhem
imigrantes empreendedores que estejam dispostos a investir seu capital em
estabelecimentos e empresas localizados em áreas menos desenvolvidas do país,
como bem ressaltou Accioly (2009, p. 38).

Por outro lado, as políticas de restrição à entrada de imigrantes de baixa
qualificação se intensificaram, principalmente depois do atentado terrorista ocorrido
em 11 de Setembro de 2001 nos Estados Unidos. A partir desta data houve
aumento do controle realizado nas fronteiras e também das restrições para
concessão de vistos. No caso do Brasil, por exemplo, a queda na concessão de
vistos foi de 46% de 2001 para 2002, caindo de 241 mil vistos concedidos em 2001
para 130 mil vistos concedidos em 2002. O interessante é notar que dentre eles, o
que sofreu maior queda foi o visto de turismo (B2), que caiu 55%, saindo de 167 mil
emitidos em 2001 para 76 mil emitidos em 2002. Este era o tipo de visto que tinha
um controle menos rigoroso e permitia a entrada de um maior volume de pessoas.
Por outro lado, os vistos para trabalhadores temporários e para estudantes e
intercambistas (todos estes são emitidos de forma bastante rigorosa) sofreram
queda muito menor. Com efeito, os vistos de trabalho temporário tiveram queda de
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somente 7% de 2001 para 2002, caindo de 10,4 mil para 9,7 mil no ano seguinte.
Os de estudantes e intercambistas tiveram queda de 28%, reduzindo-se de 22,5 mil
para 16,2 mil em 2002. Isso novamente nos leva a constatar que as barreiras estão
cada vez mais rígidas para alguns, enquanto para outros (supostamente mais
qualificados) as barreiras estão se suavizando (dados do US Department of State,
disponível em http://travel.state.gov/visa/frvi/statistics/statistics_1476.html , ver
tabela 4, abaixo). Outro dado importante é que, apesar das cotas existentes para
vistos de trabalhadores temporários (e por isso podemos notar na tabela abaixo
que esses números no período ficam relativamente estáveis), de um modo geral, no
período compreendido entre 2000 e 2008 houve aumento de 72% no total de vistos
concedidos a brasileiros pelo governo norte-americano, atingindo 450 mil em 2008.

Tabela 4:

Considerações finais

Para mitigar o impacto negativo das políticas migratórias internacionais seria
importante que os países de origem de emigrantes implementassem políticas
públicas capazes de evitar um aumento excessivo no movimento de emigração de
recursos humanos qualificados. De acordo com Velho (2001), como ponto de
partida para políticas elaboradas com esta finalidade, seria fundamental identificar
as deficiências no âmbito nacional e incentivar a criação de programas
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educacionais em novas áreas, e promover intercâmbio de profissionais e
acadêmicos, com o objetivo de abrir novos campos do conhecimento e, desse
modo, sinalizar as áreas onde há carência ou excedente de mão de obra
qualificada. O SELA (2009) sugere, ainda, a criação de um fundo destinado a
investir um percentual anual em atividades de pesquisa e desenvolvimento locais,
coordenadas pelas já existentes agências de fomento nacionais, para impulsionar
ainda mais a produção de tecnologia e ciência nacionalmente. Acrescente-se a
isso, segundo Velho (2001), a manutenção de registros e vínculos com emigrados
de alta qualificação, para incentivar parcerias transnacionais e trocas de
conhecimento. As agências de fomento à pesquisa, precisam manter os registros
atualizados dos quadros de pesquisadores do país, identificando as áreas de
conhecimento ainda vulneráveis e que possam ser privilegiados para bolsas no
exterior (Velho, 2001). Finalmente, o investimento na melhoria da qualificação
superior deve estar sustentado em três pilares: "montar um sistema interno forte de
pós-graduação, motivar estrangeiros para estudar em tais programas, mandar
nacionais para serem treinados no exterior", como parte de um projeto mais amplo
de desenvolvimento, tal como o que se verifica na Coréia do Sul." (Velho, 2001,
p.623)

De fato, uma atuação governamental planejada, alicerçada em políticas públicas
e agências de fomento à pesquisa, que tenha a valorização do elemento humano
como parte do processo de inovação, dotando-o de conhecimento e o
transformando no lócus de sua propagação, contribuirá para tornar o Brasil um
países disseminador de conhecimento, capaz de difundir avanços tecnológicos e
contribuir para o desenvolvimento no país. Estas são, inclusive, idéias que orientam
a CAPES e o CNPq.

Contudo, os dados com os quais trabalhamos neste paper são limitados para
autorizar conclusões sobre a adequação ou eficácia de nossas agências.
Importante mencionar que a escassez de informações sobre bolsistas não
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retornados, executivos expatriados, emigrantes não documentados etc. não nos
permitem apresentar resultados conclusivos. Optamos por contornar a ausência de
dados, sumarizando aqui levantamentos de dados já disponíveis que, apesar de
incompletos para os fins a que nos propomos, podem nos fornecer aproximações
relevantes. As próprias limitações, por sua vez, indicam a importância de se manter
o tema na pauta das pesquisas da área.

Objetivando sumarizar o que foi discutido até aqui e, assim contribuirmos para
futuras pesquisas, alguns pontos devem ser assinalados, para considerações finais:

1 - Os dados levantados não sancionam afirmações de ocorrência de fuga de
cérebros no Brasil, embora esteja aumentando gradativamente o número de
emigrantes qualificados;
De fato, com uma taxa de emigração de 2,3% (total de migrantes qualificados
sobre total da população nativa qualificada), o Brasil não evidencia a existência de
um fenômeno de fuga de cérebros. Apesar disto, devemos nos atentar para
algumas tendências identificadas neste trabalho. A primeira refere-se ao
crescimento acelerado do fluxo migratório de pessoas com alta qualificação (aqui
considerando, 13 anos ou mais de escolaridade) no período compreendido entre
1990 e 2007 tendo por destino países da OCDE. O crescimento médio mundial
desses fluxos no período foi de 111,3%; o da América Latina e Caribe situou-se em
155,2%, enquanto o do Brasil foi de 246,7%, chegando a 218 mil emigrados em
2007. Outra característica importante é o crescimento mais acelerado do número
de mulheres com estas mesmas características, destinadas também aos países da
OCDE. Enquanto no referido período o crescimento do número de homens foi de
221,5%, chegando a 93,5 mil em 2007, o número de mulheres subiu 268,2%,
chegando a 124,9 mil em 2007. Por fim, o Brasil figura entre os países da América
Latina e Caribe como o país que mais forma localmente seus migrantes
qualificados. Considerando que parte apreciável dos custos de pós graduação
neste país é financiada pelos cofres públicos, o fluxo migratório originado no Brasil
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para o exterior pode indicar uma perda – seja pelo investimento governamental sem
retorno, seja pelo talento exportado.

2 - A inexistência de uma configuração clara de fuga de cérebros não nos
autoriza concluir que o Brasil estará numa situação segura, quanto à sua eventual
ocorrência no futuro. No atual processo de globalização, observa-se que a
emigração qualificada ocorre em países que não podem ser considerados como
pobres. Países do Leste Europeu e asiáticos, países que integram a sigla BRICs,
como o Brasil e Índia, são todos fonte importante de emigrantes com alta
qualificação.

3 - A América Latina, como vimos, se encontra diante de um quadro bem mais
complexo. Analisando a posição do Brasil, dentro do contexto sul-americano,
conclui-se desfrutar nosso país de uma situação mais confortável, especificamente
quanto à fuga de cérebros. No âmbito das ações do MERCOSUL, caberia,
eventualmente, uma discussão sobre políticas públicas destinadas a reter os
profissionais qualificados da região, em benefício do progresso dos países da
América Latina.

Pesquisas futuras poderão contribuir para o desenvolvimento deste debate,
abordando os seguintes temas:

*

O crescente processo de internacionalização das empresas no Brasil,

processo este que vem ocorrendo há mais de vinte anos em nosso país, constitui
um fator a explicar o aumento da emigração qualificada?

*

A emigração não documentada é uma via de saída de profissionais

qualificados? Haveria uma articulação / relação entre os dois fenômenos?

*

O aumento significativo do número de programas de intercâmbio para
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estudantes/pesquisadores e das bolsas concedidas de pós-graduação para o
exterior, constatados nos dados apresentados, assim como o aumento do número
de estudantes brasileiros matriculados em escolas bilíngües – que conferem maior
mobilidade aos seus estudantes - são pontos importantes para a construção e
expansão da rede migratória (embora por si só, não sejam capazes de induzir a
emigração);

Uma última ressalva. Fatores de atração, tais como as políticas dos países
desenvolvidos, se mesclam com fatores de expulsão. Não nos esqueçamos que, de
modo geral, as migrações internacionais possuem causas multifatoriais. No Brasil,
situações de violência, insegurança, corrupção, injustiça, dentre outras, somadas à
expansão das redes internacionais, constituídas com objetivo de estudo e trabalho,
podem ser elementos propulsores dos fluxos migratórios (Truzzi, 2008 e Fazito,
2002). Tentaremos responder a estas perguntas dando continuidade a este
trabalho.
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