UNIÃO DAS FACULDADES INTEGRADAS DE NEGÓCIOS - UNIFIN
FACULDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
GRADUAÇÃO ADMINISTRAÇÃO

PRISCILA DE VARGAS BRUM

QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS POR
ESTRANGEIROS EM SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE
TRABALHO EM UMA EMPRESA DO SETOR DE SAÚDE

Porto Alegre
2017

PRISCILA DE VARGAS BRUM

QUAIS OS PRINCIPAIS DESAFIOS ENFRENTADOS POR
ESTRANGEIROS EM SUA INSERÇÃO NO MERCADO DE
TRABALHO EM UMA EMPRESA DO SETOR DE SAÚDE

Artigo apresentado à Faculdade São Francisco
de Assis - UNIFIN, como parte de requisitos
para obtenção de título de Bacharel em
Administração.
Orientador: Profª. Eva Seloi Santos Sarmento

Porto Alegre
2017

RESUMO
Este estudo teve como principal objetivo conhecer os principais desafios enfrentados
por estrangeiros em sua inserção no mercado de trabalho em uma empresa do setor
de saúde.

Foi aplicado um questionário com perguntas abertas a funcionários

estrangeiros de uma empresa do setor de saúde, tendo em vista entender os
motivos que levam aos estrangeiros a ingressarem no Brasil e, também, principais
desafios enfrentados por eles. Conhecer esses desafios a inserção no mercado de
trabalho pode auxiliar a tomada de decisão dos gestores e proprietários de
empresas, assim como contribuir para desenvolvimento de ações de acolhimento e
integração dos funcionários. Através deste estudo, foi possível compreender de que
forma eles são acolhidos, assim como entender se a língua portuguesa é um desafio
e se existe alguma dificuldade em imprimir suas documentações. A pesquisa
mostrou que os principais desafios são: a distância da família e a conquista de um
trabalho.
Palavras-chave: Estrangeiro. Mercado de trabalho. Globalização. Desafios.
Motivação. Família.
ABSTRACT
This study aimed to know the main challenges faced by foreigners in your insertion in
the labour market in a healthcare company. It was applied a questionnaire with open
questions the foreign employees of a company in the health sector, in order to
understand the reasons that lead to foreigners to join in Brazil and, also, the main
challenges faced by them. To meet these challenges the insertion in the labour
market can aid decision-making of managers and business owners, as well as
contribute to development of reception and integration of employees. Through this
study, it was possible to understand how they are welcomed, as well as understand if
the Portuguese language is a challenge and if there is any difficulty in printing your
documentation. Research has shown that the main challenges are: the distance from
family and a job.
Keywords: Abroad. The labour market. Globalisation. Challenges. Motivation.
Family.
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1 INTRODUÇÃO

Devido a novos acordos internacionais de comércio, avanço da tecnologia,
multinacionais que se instalam em diferentes países e expansão da imigração, as
empresas atualmente têm enfrentado uma nova situação no ambiente dos negócios:
relacionar-se com pessoas de diferentes origens, culturas e crenças, sejam elas,
funcionários, fornecedores ou clientes.
Para Thomas e Inkson (2004) a inteligência cultural é sinônimo de ser
habilidoso e flexível, é estar aberto a conhecer uma nova cultura, novos costumes e
crenças e mudar gradativamente seus conceitos, compreender uma cultura
diferente, após interagir com pessoas desta cultura.
A mescla de pessoas de culturas diferentes no meio empresarial pode se
justificar pela consequência das mudanças que ocorreram na economia, política e
tecnologia, pois muitos países têm estreitado relações e se tornado “parceiros”,
assim realizando acordos, que podem ser para exportação de produtos, recebimento
de multinacionais ou até mesmo maior facilidade em confecção de vistos para
pessoas que pretendem trabalhar em outros países.
Outro ponto que pode estar contribuindo também para o aumento da mescla
de cultura, são as guerras civis existentes em alguns países no momento, que
forçam a migração de pessoas para países vizinhos ou mais desenvolvidos.
Atualmente se vive em uma das maiores crises humanitárias, milhares de pessoas
pedem refúgio a Europa, devido a conflitos e guerras no Oriente Médio. O pedido de
refúgio soa muito mais como um pedido de socorro, em busca da sobrevivência do
que qualquer outra coisa.
Por outro lado, temos pessoas que migram para outros países em busca de
melhores condições de vida, um emprego melhor, saneamento básico, ter uma casa,
objetivos que são extremamente difíceis de alcançar em seu país de origem. No
entanto, essas pessoas sentem-se aceitas pelos colegas e seus líderes quando
conquistam uma vaga no ambiente empresarial? Este estudo tem por finalidade
conhecer quais os principais desafios enfrentados por estrangeiros em sua inserção
no mercado de trabalho em uma empresa do setor de saúde.
No Brasil podemos afirmar que a imigração triplicou entre os anos de 2010 e
2012, segundo dados do CONARE (Comitê Nacional para Refugiados) e do
Ministério da Justiça, o aumento foi principalmente de haitianos, bolivianos,
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espanhóis, franceses e americanos. Em apenas seis meses a imigração cresceu
50% analisando com o total de entradas do ano anterior, 2010. Até o ano de 2012 o
país tinha 1,5 milhões de imigrantes legalizados.
Conforme estudo realizado pelo Ministério da Justiça no ano de 2015, pela
coordenadora da pesquisa Liliana Lyra Jubilut, especialista em Direito internacional
pela USP e professora da Universidade Católica de Santos (UniSantos) que ouviu
imigrantes em situação vulnerável, como refugiados e pessoas com visto
humanitário, o idioma português é uma das dificuldades mais complexas para os
estrangeiros. Neste trabalho também abordaremos este assunto, será aplicado um
questionário com perguntas qualitativas a funcionários de uma empresa na área da
saúde, com intuito de identificar se de fato o idioma português é um obstáculo na
comunicação dos estrangeiros.
O estrangeiro quando ingressa em nosso país além de sua bagagem traz
consigo sua cultura e a expectativa de uma vida melhor, trabalhar em uma boa
empresa, ajudar sua família, que na maioria das vezes ficou no país de origem, mas
será que de fato ele percebe ter uma maior qualidade de vida no Brasil?
Dessa forma justifica-se a importância deste artigo, para que possamos
refletir sobre este assunto e como donos de empresa, líderes ou até mesmo colegas
de trabalho, passemos a nos importar com estas pessoas, e quem sabe de alguma
forma melhorar as suas vidas, seja com um bom acolhimento, curso de português,
orientações sobre seus direitos, ensinamentos sobre nossa cultura, mas que não
continuemos a ignorá-los.

2 A ORGANIZAÇÃO E A CULTURA ORGANIZACIONAL
Para Lawrence e Lorsch (1972 p. 3) “a organização é a coordenação de
diferentes atividades de contribuintes individuais com a finalidade de efetuar
transações planejadas com o ambiente.”
Conforme Chiavenato (2004), a cultura organizacional é a alma da empresa, o
modo de vida da organização, o conjunto de princípios, normas, valores que
norteiam o ambiente de trabalho. Constitui a forma institucionalizada de pensar e se
relacionar de uma empresa. Cada empresa tem a sua cultura e não existe uma
cultura melhor que a outra, apenas cada cultura é mais adequada para o tipo de
negócio da empresa.
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Segundo Ivancevich (2008):
A essência da cultura de uma empresa é demonstrada pelo modo que
prática os negócios, pela maneira como trata clientes e funcionários, pelo
nível de autonomia e liberdade existentes nos departamentos e nas divisões
e pelo grau de lealdade demonstrado pelos funcionários em relação à
empresa. (IVANCEVICH, 2008, p. 45).

Figura 1: Iceberg da Cultura Organizacional

Fonte: Chiavenato (2004)

Para Chiavenato (2004), a única forma possível de mudar uma empresa é
mudando a sua cultura, ou seja, mudar os seus processos, mecanismos, a forma
como se relaciona com os clientes e funcionários, implantar um novo formato de
trabalho. Com o avanço da tecnologia, pesquisas inovadoras, aumento da
concorrência, novas legislações, a cada dia as empresas enfrentam novos desafios
e tem a necessidade de mudar os seus processos de trabalho. Mudar para fidelizar
o cliente, mudar para atender uma nova legislação trabalhista, mudar para
desenvolver o funcionário. Existem quatro tipos de mudanças: mudança estrutural,
mudança na tecnologia, mudança cultural e mudança nos produtos ou serviços.
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Quadro1: Tipos de mudanças nas organizações

Mudança estrutural
Mudanças que afetam a estrutura organizacional, os
órgãos (como divisões ou departamentos, que são
fundidos, criado, eliminados ou terceirizados), as
redes de informação interna e externa, os níveis
hierárquicos (que são reduzidos, no sentido de
horizontalizar as comunicações) e alterações no
esquema de diferenciação.
Mudança na tecnologia

Mudanças que afetam máquinas, equipamentos,
instalações, processos empresariais. A tecnologia
envolve a maneira pela qual a empresa executa suas
tarefas e produz seus produtos e serviços.

Mudanças nos produtos ou serviços que afetam os
Mudança nos produtos ou serviços resultados ou saídas da organização.
Mudanças culturais
Mudanças nas pessoas, em seus comportamentos,
atitudes, expectativas, aspirações e necessidades.
Fonte: Dados coletados pela Autora, segundo Chiavenato (2004)

2.1 A Globalização

Conforme Thomas e Inkson (2004), a globalização é a consequência das
mudanças ocorridas na economia, política e na tecnologia. Atualmente os
profissionais dos mais diversos tipos de empresas se deparam com um novo
desafio: Relacionar-se bem com clientes, colegas, fornecedores e parceiros de
diferentes origens, costumes, valores, crenças, etc. Cada vez mais as pessoas estão
cruzando as fronteiras e transpondo obstáculos, se fizer uma análise no círculo de
contatos é possível que as pessoas constatem que estão vivendo em uma fusão
cultural.
Segundo Darvel e Vergara (2010) os profissionais que deixam seu país de
origem e mudam-se para outro vivenciam uma experiência extremamente complexa,
pois esta experiência ultrapassa o âmbito profissional, envolve o universo pessoal e
familiar. Assumir a expatriação é assumir uma nova vida, romper laços afetivos e
começar uma nova rede de contatos, com pessoas diferentes, culturas, hábitos,
idiomas. A vida internacional requer a quebra de paradigmas, o estímulo pelo
desafio, análise de situações, vontade de aprender sobre o diferente, leitura de
cenários, respeito as diferenças culturais.
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“Não se pode ser diferente sozinho. É a livre circulação das obras e dos
talentos que permite a perpetuação das culturas pelo acto da renovação” (REVEL,
2002) o “A globalização não uniformiza, diversifica”. (CABRAL, 2017).
Segundo Darvel e Vergara (2010) uma das necessidades humanas é ser
identificado pelos outros como ser único, singular e diferente de qualquer outro, mas
também é uma necessidade fazer parte de algum grupo, afiliação, tribo, que afirma o
reconhecimento de fazer parte de um todo, parte de algo maior. Essas duas
necessidades são da essência do ser humano é o que em muitas situações motiva o
ser humano.
No entendimento de Ivancevich (2008) o expatriado viverá uma sequência de
reações no novo ambiente, primeiramente ele se deslumbrará com os novos
costumes, crenças, ações, o que será extremamente positivo, após virá o período de
choque cultural. O choque cultural é a perturbação, o estranhamento, ele não saberá
como agir em diversas situações corriqueiras do dia a dia e se sentirá confuso.
Quando dizemos a palavra “choque”, queremos nominar uma experiência
psicológica tida como sofrida e dolorosa para um indivíduo, que o faz
mergulhar na confusão, insegurança e na desorientação a respeito de si
mesmo e de seu mundo. (DARVEL; VERGARA, 2010, p. 266).

Conforme Darvel e Vergara (2010) devido à alta competitividade no mercado,
existe uma grande necessidade das empresas em se reformular diariamente. O que
hoje satisfaz os clientes de uma determinada empresa, amanhã pode não os
satisfazer mais, hoje uma empresa é líder de mercado e amanhã pode perder o seu
espaço para novas entrantes.
E é nesse contexto que as organizações tem buscado aumentar o seu leque
de habilidades e isso tem sido conseguido, graças à maior mobilidade geográfica
dos quadros gerenciais e de especialistas. Estes profissionais mudam-se para
outros países para criar ou implantar novos projetos.
A constituição de uma equipe multicultural impõe algumas novas definições,
que vão desde a forma jurídica dos contratos até os aspectos até os
aspectos subjetivos da diversidade, como por exemplo, a maneira como
essa diversidade é vivida e percebida tanto pelos membros locais como
pelos recém-chegados. Uma empresa poderá desenvolver uma cultura
interna na qual a diversidade possa ser vivida de diversas formas: ser
negada, ser depreciada ou ser valorizada como uma vantagem potencial,
cada uma dessas posturas traduz uma forma particular de administrar os
recursos humanos. (DARVEL; VERGARA, 2010, p. 265).
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No cenário atual tornou-se natural a convivência com pessoas de diferentes
nacionalidades, podemos identificar esta situação acima, quando vimos que as
empresas têm interesse em ter equipes multiculturais. No entanto, ainda ocorre
confusão sobre a classificação dos estrangeiros.
É nesse contexto, que a seguir, explicaremos a diferença entre o estrangeiro
imigrante, refugiado e expatriado.
2.2 Classificação do Estrangeiro

O imigrante conforme definição do dicionário da língua portuguesa é aquele
que imigra, ou seja, aquele que entra em um país estrangeiro, com o objetivo de
residir ou trabalhar. Para permanecer no país legalmente deverá seguir regras e leis
de imigração de acordo com o país. É utilizado de forma equivocada a nomenclatura
de imigrante, para pessoas que migram para regiões do mesmo país.
Para Welle (2017) o refugiado é alguém que se enquadra nas definições da
Convenção de Genebra, caracterizado como alguém que teve que abandonar o seu
país por causa de sua religião, etnia, nacionalidade ou orientação política.
Diferentemente dos outros dois tipos de estrangeiro, o refugiado não teve direito de
permanecer em seu país com segurança, ele muitas vezes muda-se para outro país,
fugindo de conflitos ou guerras.
O conceito de expatriado é definido como qualquer indivíduo que esteja fora
do país, mantido por alguma empresa ou não, expatriar é mandar para fora da
pátria, sair da pátria ou exilar.
Por expatriação entende-se a saída do indivíduo do seu país de origem (Ex
pátria = fora da pátria) (Portais WS, 2006-2015). Quando o indivíduo é transferido a
outro país, para prestar serviços a uma filial da empresa, onde terá todo o suporte
necessário para exercer a sua função. No âmbito atual é possível afirmar que o
sucesso ou o fracasso na adaptação do expatriado, também dependerá do
acolhimento que receberá de seus colegas e gestores, assim como a moldagem de
sua família.
Mas afinal, o que motiva os expatriados ou imigrantes a ingressarem em um
país com uma cultura totalmente diferente da sua? O que motiva as pessoas a
iniciarem em um novo emprego? A seguir, estaremos estudando o conceito de
motivação.
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2.3 O Conceito de Motivação

Um dos temas de maior relevância nas empresas é a motivação, a seguir se
aborda conceitos de autores com o objetivo de buscar entender os motivos que
levam os funcionários a manterem-se motivados e os principais fatores que levam a
desmotivação.
Segundo Chiavenato (2004):
O motivo é tudo aquilo que impulsiona a pessoa a agir de determinada
forma ou, pelo menos, que dá origem a uma propensão a um
comportamento específico. Esse impulso à ação pode ser provocado por
um estímulo externo (provindo do ambiente) e pode ser gerado
internamente nos processos mentais do indivíduo. (CHIAVENATO, 2004,
p.63).

Na visão de Gil (2001) a motivação é o estímulo que faz o ser humano
praticar uma ação. Atualmente acredita-se que a motivação surge a partir de uma
necessidade do ser humano e que as pessoas se motivam por necessidades
diferentes, ou seja, não existe uma fórmula que motive a todos, pois cada ser
humano tem uma necessidade.
Segundo Chiavenato (2004) a Teoria das Relações Humanas constatou a
existência de necessidades básicas e que muitas vezes o ser humano não consegue
dominá-las. Essas causas são necessidades que o estimula a manter certo
comportamento ou o direciona para determinado caminho.
A teoria de Maslow é conhecida como uma das mais importantes teorias de
motivação. Para ele, as necessidades dos seres humanos obedecem a uma
hierarquia, ou seja, uma escala de valores a serem transpostos. Isto
significa que no momento em que o indivíduo realiza uma necessidade,
surge outra em seu lugar, exigindo sempre que as pessoas busquem meios
para satisfazê-la. (SERRANO, 2017).
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Quadro 2: Necessidades Humanas Básicas
Necessidades Fisiológica

São aquelas que se relacionam com o ser humano como ser
biológico. São as mais importantes: necessidades de manterse vivo, de respirar, de comer, de descansar, beber, dormir,
ter relações sexuais, etc.

Necessidades de Segurança

São aquelas que estão vinculadas com as necessidades de
sentir-se seguros: sem perigo, em ordem, com segurança, de
conservar o emprego etc. No trabalho: emprego estável,
plano de saúde, seguro de vida etc.

Necessidades Sociais

São necessidades de manter relações humanas com
harmonia: sentir-se parte de um grupo, ser membro de um
clube, receber carinho e afeto dos familiares, amigos e
pessoas do sexo oposto.

Necessidades de Estima

Necessidades de Auto - realização

Existem dois tipos: o reconhecimento das nossas
capacidades por nós mesmos e o reconhecimento dos outros
da nossa capacidade de adequação. Em geral é a
necessidade de sentir-se digno, respeitado por si e pelos
outros, com prestígio e reconhecimento, poder, orgulho etc.
Incluem-se também as necessidades de autoestima.
Também conhecidas como necessidades de crescimento.
Incluem a realização, aproveitar todo o potencial próprio, ser
aquilo que se pode ser, fazer o que a pessoa gosta e é
capaz de conseguir. Relaciona-se com as necessidades de
estima: a autonomia, a independência e o autocontrole.

Fonte: Dados coletados pela Autora, segundo Maslow (1954)

A seguir, apresentamos a figura da pirâmide das necessidades humanas
básicas, mais conhecida como a pirâmide da teoria de Maslow. Nesta pirâmide é
possível entender as necessidades dos seres humanos, de acordo com cada nível.
Também é possível analisar que assim que uma necessidade é atendida, logo, uma
nova substitui a que foi alcançada.

Figura 1: A pirâmide de Maslow

Fonte: Maslow apud Periard (2017)
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De acordo Vigotski (1998) perduram dois tipos de motivações: as intrínsecas
e extrínsecas. Os estrangeiros poderão ter esses dois tipos de motivação, alguns
expatriados aceitaram o desafio de ingressar em outro país enviados por uma
multinacional por entender ser a única alternativa que lhe resta, pois não tiveram
escolha e por medo de perder seu emprego. Esta situação mostra o foco em evitar a
perda de sua renda familiar ou desfavoreci mento social, caracteriza-se como a
motivação extrínseca.
Vigotski (1998) explica que muitos estrangeiros sempre ambicionaram ter
uma vivência em outro país, pois entendem que este desafio além de ser
enriquecedor e único, desafia as suas competências. Os fatores de
Contexto sociocultural de competência, autonomia e familiaridade potenciam
e sustentam a motivação intrínseca.
Para Bergamini (1994):
A motivação é como uma força propulsora que leva o indivíduo a satisfazer
suas necessidades e desejos; uma energia interna, algo que vem de dentro
do indivíduo, fazendo com que este se coloque em ação. A motivação no
trabalho leva os recursos humanos, além de buscarem satisfações
pessoais, a realizarem os objetivos da organização. (BERGAMINI, 1994,
p.38).

Segundo Bergamini (1994), a motivação está totalmente associada à
liderança, os dois temas se cruzam com frequência. Não tem como abordar um
assunto sem adentrar o outro.

2.4 O Papel do líder e seu impacto nas pessoas

Um dos fatores que possivelmente influencie positivamente na adaptação do
estrangeiro no ambiente empresarial é ser bem acolhido pelo seu líder e por seus
colegas. A seguir, abordaremos o tema liderança e estudaremos qual o impacto que
um líder pode causar nas pessoas.
Conforme Franco (2003):
Liderar atualmente exige que façamos mais do que aprender
algumas técnicas modernas de administração. Repensar as nossas
convicções sobre o ser humano e como vamos alcançar resultados através
das pessoas são os dois maiores desafios para aqueles que ocupam
funções de liderança nas empresas. (FRANCO, 2003, p. 14).
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Segundo Ivancenich (2008) atualmente é de conhecimento dos profissionais
de Recursos Humanos as diferenças culturais que podem existir em membros de
uma mesma equipe. Podemos destacar como fator determinante para que essa
equipe multicultural tenha sucesso, a atitude do gestor em assegurar a
compatibilidade entre a política da empresa e a orientação cultural dos
colaboradores.
Para Chiavenato (2004) a liderança é necessária em todos os tipos de
organização humana. O administrador tem que conhecer a essência do ser humano
e saber impulsionar as pessoas em prol de um objetivo, isto é, lidera-los. A liderança
pode ser vista em diferentes ângulos.
 A liderança como um fenômeno de influência interpessoal:
A liderança é a influência interpessoal exercida e dirigida por meio do
processo de comunicação para construção de objetivos.
 A liderança como um processo de redução da incerteza de um grupo:
A liderança é um processo continuo de escolha que permite ao grupo
caminhar em direção à sua meta, apesar de todas as incertezas do ambiente
externo e interno.
 Liderança como uma relação funcional entre líderes e subordinados:
É a função das necessidades existentes numa determinada situação e pode
ser definida como a relação entre um indivíduo e um grupo.
A relação entre líder e subordinados é pautada em três universalizações:
a) A vida, para cada ser humano pode ser vista como uma luta continua em
busca de satisfazer suas necessidades.
b) A maior parte das necessidades individuais, em nossa cultura, é satisfeita
pelas relações com outros indivíduos.
c) Para qualquer pessoa, o processo de usar relações com outras pessoas é
um processo ativo e não passivo de satisfazer necessidades.
 Liderança como um processo em função do líder, dos seguidores e de
variáveis da situação:
Liderança é um processo de exercer a influência sobre pessoas em busca de
objetivos em uma determinada conjuntura. A liderança depende do líder,
subordinados e dos cenários.
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Conforme Franco (2003) para ser um bom líder é preciso ser honesto com
sua equipe. Ter o máximo de atenção para não cair na armadilha do egocentrismo,
pois a sensação de ter autoridade sobre os demais é muito prazerosa e quem não
estiver preparado, estará fadado a se tornar um péssimo gestor. Outro ponto muito
relevante sobre a liderança são os valores e crenças do líder, pois os seus valores
tende a determinar a forma como ele se comporta com as pessoas. O
comportamento do líder também influenciará na qualidade das relações, tanto para
relacionamentos

com

colegas

que

são

da

mesma

equipe,

quanto

para

relacionamentos com colegas de outras equipes, ou seja, ele será um exemplo que
será seguido.
Segundo Franco (2003):
Você pode ser firme na sua convicção de controlar e manter as regras do
jogo, mas estará reforçando o egocentrismo e perpetuando a sua imagem
de controlador. Se você acredita que a colaboração entre as pessoas
resulta em melhoria de produtividade e incentiva novas ideias, as relações
no grupo ficarão mais abertas. Eles confiarão em você e se sentirão
confortáveis em apresentar ideias para melhorar os resultados. (FRANCO,
2003, p.14).

Para Thomas e Inkson (2004) o líder globalizado e culturalmente inteligente
necessita de conhecimento da cultura e dos princípios fundamentais de interações
de intercâmbio cultural. Analisar o que é uma cultura, e como a cultura pode mudar.
O líder deverá sempre estar atento, de um modo reflexivo e criativo. Após
desenvolver o conhecimento e a atenção, ele desenvolverá as habilidades
comportamentais, desta forma estará apto a agir em diversas situações, que variam
de acordo com a situação intercultural.

2.5 A Inteligência Cultural

Conforme Thomas e Inkson (2004) a inteligência é a habilidade de raciocínio
e sua medida, o quociente de inteligência. A inteligência emocional é a importância
de como lidamos com nossas emoções. A inteligência cultural é uma ideia nova,
utilizando como base os dois primeiros conceitos citados.
Esse conceito não é difícil de ser compreendido, mas é difícil de ser praticado.
Para Vaz (2017) a inteligência cultural é algo que pode ser desenvolvida ao
longo da vida, através de meios cognitivos e físicos. É desenvolvida diariamente a
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partir de relacionamentos e experiências com pessoas de diferentes culturas ou
através de nossos próprios conhecimentos. Ele destaca como a capacidade de se
relacionar de forma eficaz com todas as culturas.
Segundo Thomas e Inkson (2004) a inteligência cultural baseia-se em quatro
componentes: o fator motivacional, cognitivo, comportamental e metacognitvo.
Entende-se como fator motivacional o interesse intrínseco de experimentar outras
culturas e relacionar-se com pessoas diferentes. O fator cognitivo compreende o
conhecimento das normas de diferentes culturas. Destaca-se como fator
comportamental a capacidade de falar e gesticular corretamente segundo as normas
de outras culturas. O fator metacognitivo compreende os aspectos culturais quando
as pessoas fazem julgamentos sobre os seus pensamentos e os dos outros.
Figura 3: O resultado da inteligência cultural

Fonte: Nationalelf Service (2017)

3 METODOLOGIA

O método adotado para a realização da pesquisa do presente estudo foi a
pesquisa qualitativa aberta, através de um questionário, que foi aplicado para os
estrangeiros funcionários de uma empresa da área da saúde. O convite foi realizado
pessoalmente com os oito funcionários estrangeiros dessa empresa. O questionário
é composto de quatorze perguntas sobre quais os principais desafios enfrentados

15

pelos estrangeiros em sua inserção no mercado de trabalho em uma empresa da
área da saúde e as respostas estão descritas no Capítulo 4 deste artigo.
Gerhardt e Silveira (2009, p. 35): “A pesquisa tem por objetivo gerar
conhecimentos para aplicação prática, direcionados à solução de problemas
específicos. ”
Conforme Richardson (1999) define que os estudos que empregam uma
metodologia qualitativa podem mensurar a dificuldade de determinado assunto,
analisar as variáveis, compreender e tabular processos dinâmicos vivenciados por
determinados grupos. Na pesquisa qualitativa ocorrem análises mais profundas do
assunto abordado, assim como suas causas e efeitos.
De acordo com Richardson (1999) a principal diferença entre a pesquisa
qualitativa e quantitativa é o fato da qualitativa não empregar nenhum quantitativo
estatístico em sua análise. A diferença da qualitativa aberta é que exige
interpretação e compreensão das respostas, pois os indivíduos que a respondem
expressam suas opiniões e impressões sobre o tema abordado.

4 RESULTADOS DA PESQUISA

Após aplicação da pesquisa composta por um questionário de 14 (quatorze)
questões abertas, classificando como uma pesquisa qualitativa, foi atingido um
público de 8 (oito) respondentes, sendo 60% do sexo masculino e 40% do sexo
feminino. Relacionado à faixa etária, foi verificado que o público pesquisado é
consideravelmente jovem, pois em sua maioria tinham de 25 a 35 anos.
Quanto ao motivo que levou os estrangeiros a escolherem o Brasil para
morar, o motivo mais citado é o fato do Brasil ser um país em desenvolvimento, onde
há melhores oportunidades de trabalho em comparação ao país de origem.
Conforme estudos realizados pelo Ministério do Trabalho e publicado no Site
Portal Brasil, a Coordenação Geral da Imigração do Brasil emitiu 28.658
autorizações de trabalho para estrangeiros ingressarem no mercado de trabalho
brasileiro. Em sua maioria do sexo masculino 25.396, idade distribuída entre 20 a 49
anos.
Entretanto, segundo os dados mencionados no site G1 estima-se que em
2015 existia em torno de 300 (trezentos) haitianos trabalhando em Joinville, cidade
de Santa Catarina, conforme a reportagens veiculadas na mídia, existem 800
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haitianos aguardando o pedido de visto de permanência. Com o terremoto ocorrido
no Haiti em 2010, que devastou o país, se intensificou a partida, em busca de
segurança, trabalho e melhor qualidade de vida os haitianos identificaram no Brasil,
uma possibilidade de recomeço.
O segundo motivo mais citado é a oportunidade de cursar uma faculdade,
pois alguns entrevistados relataram que vieram para o Brasil, em busca de
capacitação e aprendizado, pois conquistaram bolsas de estudo no país.
O Programa de estudantes convênio de Graduação PEC-G do Ministério da
Educação oferece vagas de bolsas de estudo em faculdades brasileiras para
estrangeiros sem a obrigatoriedade de realizar vestibular ou Exame do Ensino
Médio. Esse programa é dirigido aos usuários estrangeiros que acessam o Brasil
Escola todos os dias, com intuito de adquirir uma bolsa de estudos. Em sua maioria
são estrangeiros da África, que tem o português como língua oficial.
Referente ao acolhimento no país e a adaptação com a língua portuguesa,
eles relataram que foram acolhidos de uma forma fantástica, e que são muito gratos
com as pessoas que lhe receberam de braços abertos e que na prática os brasileiros
realmente são receptivos.
Thomas e Inkson (2004) discorrem que o primeiro passo para acolher de
forma satisfatória os imigrantes é respeitar e compreender as diferenças culturais,
assim como buscar informações sobre a cultura dessas pessoas.
Entender os contrastes mais significativos entre os países e entender de que forma
eles impactam nas relações. Para buscar esse entendimento, é fundamental
pesquisar sobre as culturas e subculturas mundiais na internet e não realizar préjulgamentos.
Quanto a dificuldade na adaptação com a língua portuguesa, um dos
objetivos específicos deste estudo, ao analisarmos as respostas dos entrevistados,
identificamos que eles não tiveram dificuldades, pois todos os estrangeiros desta
amostra, já tiveram contato com o português ou já falavam fluentemente, visto que
alguns vieram de países onde a língua oficial também é o português.
Referente à complexidade de ingressar no mercado de trabalho, os
estrangeiros afirmaram que tiveram sérias dificuldades nesse aspecto, pois somente
após várias entrevistas e investidas que conseguiram conquistar o tão sonhado
emprego.
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Quando o assunto é a adaptação na empresa da área da saúde e
contribuição do líder, as respostas foram unanimes, os respondentes informaram
que foram bem recebidos e logo aceitos na equipe, tanto pelos colegas quanto pelos
líderes. Alguns destacam que o desafio do trabalho no Brasil é enorme, pelos
costumes, cultura e processos serem totalmente diferentes aos que estão
acostumados, mas também entendem que no Brasil estão se desenvolvendo e
vivenciando situações que jamais teriam a oportunidade de experimentar se não
tivessem vindo para o país.
Referente à dificuldade no processo de regularização de documentações para
permanência no país, os respondentes em sua maioria informaram que não tiveram
dificuldades, pois alguns ingressaram como estudantes e desta forma não existe
tanta burocracia, para confecções de documentos. Uma entrevistada informou que
teve um filho, desta forma, o filho tem nacionalidade brasileira, e o pai e a mãe da
criança têm direito a ter visto permanente no país.
Quando questionado se o estrangeiro percebe ter maior qualidade de vida no
Brasil do que em seu país de origem, os estrangeiros confirmaram que sim, pois
todos destacaram vir de uma região humilde, onde existe muita precariedade, falta
de condições básicas para sobrevivência.
Conforme o artigo publicado no Site Brasil Escola a baixa qualidade de vida
dos Africanos para o mundo não é nenhuma novidade. No entanto, os principais
fatores causadores dessa realidade são os seguintes: corrupção e a dívida externa.
A dívida externa consome uma grande parte das receitas do país, o desvio de
verbas que deveriam subsidiar educação, moradia, alimentação, empregos e saúde
deixam o povo africano em situação de extrema precariedade. Outro fato é que os
africanos em sua maioria não têm acesso as políticas assistencialistas, resultando
no pior Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) do mundo. É o país que tem a
maior taxa de crescimento vegetativo do mundo, 1,9 % ao ano, assim como possui
altas taxas de mortalidade em todas as faixas etárias. Atualmente a expectativa de
vida dos africanos não passa de 49 anos.
Referente aos desafios enfrentados pelos estrangeiros em sua inserção no
mercado de trabalho no setor da saúde, que é o objetivo geral deste estudo,
conforme as respostas dos entrevistados podemos destacar como os principais: a
conquista de um emprego e a distância da família.
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Desenvolvimento da Diáspora Africana no Brasil em reportagem publicada no Site
RTP Notícias em 2013 muitos estrangeiros não conseguem ingressar no mercado
de trabalho, por conta da questão racial, devido ao preconceito e aos estereótipos
inseridos na sociedade brasileira. Os estrangeiros vindos da África são os que mais
sofrem com esse tipo de situação, pois mesmo sendo diplomados e capacitados
para execução de determinados trabalhos são tidos como desqualificados em
comparação com os demais estrangeiros, como por exemplo, os estrangeiros vindos
de Portugal.
Por muitas vezes, como eles não conseguem trabalho em sua área de
formação e, por necessidade aceitam trabalhar em outras áreas e em cargos
inferiores ao de sua formação.
Quanto à distância da família, conforme artigo publicado na Revista de
Administração Contemporânea em 2005, a distância da família é um importante fator
que atinge diretamente os estrangeiros. A família é o suporte de qualquer ser
humano, sentir-se aceito e confortável no ambiente familiar promove estimulo para
encarar a carreira profissional e demais desafios, por isso é de extrema importância
a convivência familiar. Muitas multinacionais quando enviam funcionários para
outros países fornecem todo o suporte necessário para que a família ingresse junto
no país, pois entendem que o aspecto familiar é vital para que o funcionário
mantenha a sua produtividade. No entanto, não é a realidade dos entrevistados
nessa pesquisa, pois eles ingressam no país sozinhos e visitam seus familiares
sempre que possível. Também procuram economizar o máximo de dinheiro para no
futuro trazer a família para o Brasil.

5 CONCLUSÃO

A realização da pesquisa possibilitou a autora verificar quais os principais
desafios enfrentados pelos estrangeiros em sua inserção no mercado de trabalho
em uma empresa do setor de saúde, que são: a conquista de um emprego e a
distância da família.
A conquista de um emprego é motivo de grande satisfação para qualquer ser
humano, tendo em vista que é através do trabalho que é possível conquistar uma
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casa própria, manter o seu sustento, comprar bens materiais assim como trabalhar
no que se tem vocação e realizar-se profissionalmente.
Os estrangeiros entrevistados apesar de terem sido acolhidos pelos
brasileiros de forma satisfatória tiveram dificuldades em ingressar no mercado de
trabalho, segundo a pesquisa realizada nesse estudo, muitos fizeram inúmeras
entrevistas de emprego até serem contratados. Alguns também relataram que
aceitaram oportunidades de trabalho em áreas diferentes da sua de formação.
Conforme reportagem publicada no Site RTP Notícias em 2013 muitos
estrangeiros não conseguem ingressar em empresas brasileiras devido a
preconceitos e estereótipos existentes na sociedade, assim como a questão racial.
Mesmo os estrangeiros sendo capacitados e diplomados em muitas situações são
denominados como desqualificados em comparação com estrangeiros de outras
nacionalidades.
A distância da família foi o segundo desafio mais citado pelos respondentes
desse estudo, uma vez que quando eles vêm para o Brasil, os estrangeiros em sua
maioria deixam a família no país de origem. Destacam como um desafio, pois na
visão deles os familiares são a base, o porto seguro, então até se adaptarem se
sentem solitários. Desta forma, informaram que sempre que é possível viajam para o
seu país para visitá-los.
Conforme Pereira, Pimentel e Kato (2005) se for possível a família sempre
deve ser envolvida nos processos de expatriação e repatriação, pois ela atua como
grupo de apoio ao indivíduo, intermediário entre o social assimilado e as novas
normas do novo país.
Esta pesquisa atingiu o objetivo principal, o de identificar quais os desafios
enfrentados pelos estrangeiros em sua inserção no mercado de trabalho em uma
empresa do setor de saúde, assim como o da pesquisadora que tinha por objetivo
abordar esse tema atual e que necessita de atenção de todos, sejam colegas,
empresários, líderes.
Desta forma, que esse estudo possa servir de base para reflexões e incentivo
para novos estudos no meio acadêmico ou no ambiente empresarial. E através
dessas reflexões desperte a curiosidade das pessoas, sobre esse assunto e que
elas pesquisem, gerando assim um novo entendimento. Para que no dia a dia ao
encontrar um estrangeiro seja no trabalho ou em um local qualquer, procurem
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conhecê-los e se possível aprender com as diferenças culturais, adotando assim
uma nova postura sem qualquer tipo de preconceitos ou julgamentos.
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