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RESUMO 

A presente tese trata da lei de migração em vigor no Brasil, a qual adotou um 

modelo pautado na segurança, atração de migração de profissionais qualificados e 

praticamente nenhum critério de ingresso e integração do migrante sem qualificação.  

O modelo é colocado em discussão em um momento em que há uma tendência 

de crescimento da mobilidade internacional, de modo que se afigura mais do que 

necessário e urgente abandonar critérios ultrapassados de seleção exclusivamente baseada 

na nacionalidade, origem e qualificação, substituindo-os por critérios inspirados nos 

direitos humanos. Esse novo viés à temática migratória exige consenso bilateral e 

multilateral entre países emissores e receptores de migrantes. 

Um debate sério sobre a modernização da política migratória brasileira deve 

enfrentar questões como a igualdade e a ética nas políticas governamentais e maior 

integração entre os Estados com respeito aos direitos humanos.  

A tese busca esse debate a partir da análise dos conceitos teóricos sobre 

cidadania, igualdade, ética e direitos humanos, na tentativa de oferecer contribuições para a 

definição do modelo atual de política migratória brasileira e verifica, por amostragem, 

como estes princípios se efetivam no âmbito da União Europeia, do Nafta e do Mercosul. 

O objetivo é contribuir para a reconstrução da atual política migratória 

brasileira, a partir dos pilares humanísticos levantados com a construção dos direitos 

humanos e que resultaram nos princípios da Convenção Internacional da ONU sobre a 

proteção dos Direitos de todos os Trabalhadores Migrantes e os membros de suas famílias. 

Palavras-chave: migração a trabalho – migrante qualificado – migrante sem qualificação 

– políticas migratórias – direito do trabalho – igualdade – ética – União Europeia – Nafta – 

Mercosul – Brasil. 
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ABSTRACT 

This thesis deals with the migration law in force in Brazil, which adopted a 

standard based on security, aiming to only attract migration of skilled professionals and has 

no criteria for admission and integration of unskilled migrant. 

This standard is placed on discussion in a time when there is a trend of increase 

of international mobility, thus it seems more than necessary and urgent to abandon 

outdated selection criteria solely based on nationality, origin and qualification criteria, 

replacing such standard by the integration of human rights. This new twist to the 

immigration issue requires bilateral and multilateral consensus among countries known as 

sending as well as receivers of migrants. 

A serious debate on the modernization of Brazilian immigration policy should 

address issues such as equality and ethics in government policies and greater integration 

among the states with respect to human rights. 

The thesis addresses this debate from the analysis of the theoretical concepts of 

citizenship, equality, ethics and human rights in an attempt to provide input for the 

definition of the current Brazilian standard of migration policy, as well as, a brief 

investigation on how these principles become effective within the European Union, Nafta 

and Mercosur. 

The objective is to contribute to the reconstruction of the current Brazilian 

immigration policy, from the humanistic pillars raised with the construction of human 

rights, which resulted in the principles of the UN International Convention on the 

Protection of the Rights of All Migrant Workers and Members of their families. 

Keywords: labor migration – skilled and unskilled migrants – immigration policies – labor 

law – equality – ethics – European Union – Nafta – Mercosur – Brazil. 
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INTRODUÇÃO 

1.  Objetivo 

O presente estudo empreende pesquisa doutrinária objetivando contribuir para 

a igualdade e a ética nas políticas de migração a trabalho no Brasil.  

É orientado a partir das duas leis em vigor no Brasil sobre o tema: a) a Lei n. 

6.815/1980, chamada de Estatuto do Estrangeiro, e b) a Lei n. 7.064/1982, com alteração 

trazida pela Lei n. 11.962/2009, que deixou de restringir os direitos aos trabalhadores 

contratados ou transferidos para prestar serviços no exterior, aos segmentos de engenharia, 

consultoria, projetos e obras, montagem etc., ampliando-os aos trabalhadores de todos os 

segmentos econômicos. 

O momento é oportuno, pois coincide com as duas iniciativas de reforma do 

Estatuto em discussão no País: a) projeto de reforma do Estatuto, que tramita no Congresso 

Nacional desde 2009, sendo um de seus objetivos a criação de lei migratória que regula a 

situação e os direitos dos imigrantes e dos emigrantes; e b) os estudos em desenvolvimento 

pelo Ministério da Justiça a partir de 2013, por meio de comissão de especialistas nomeada 

especialmente para analisar e propor uma nova política migratória humanística. 

O tema das migrações fomenta acirradas discussões nos meios acadêmicos, 

empresariais e nas entidades de proteção aos migrantes, e a principal crítica se dirige aos 

critérios restritivos que guiam o atual Estatuto do Estrangeiro, reconhecidamente voltados 

à proteção das fronteiras do País, e que se operacionalizam mediante requisitos de ingresso 

excludentes, que mal viabilizam o ingresso do trabalhador qualificado dado o extenso 

conjunto de restrições, que vão desde a vinculação obrigatória a uma empresa que deverá 

formular o convite, a restrição de mudar de empregador e de local de trabalho, a 

provisoriedade do visto, entre outras. 

Nessa perspectiva, o trabalhador migrante sem qualificação técnica específica, 

devidamente comprovada por diploma de graduação, não encontra caminhos para se 

candidatar a um visto de trabalho regular de ingresso e permanência no País, uma vez que 
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dificilmente conseguirá ultrapassar as barreiras que se criaram ao argumento da defesa do 

trabalhador nacional e dos interesses do País, preconizado no art. 2.º do Estatuto. A 

combinação desses critérios da atual política nacional desafia o desenvolvimento 

econômico e humano.  

A globalização tem sido a palavra-chave quando se fala em migração, tanto 

para ressaltar os aspectos positivos quanto negativos desse fenômeno. De fato, enquanto a 

globalização econômica ampliou paulatinamente o comércio internacional de bens e 

serviços, continua a desafiar o fluxo seguro das pessoas entre as fronteiras, fenômeno que 

não se verifica apenas no Brasil. 

Atualmente, entende-se que a globalização repercute diretamente na produção, 

de forma a incrementar um processo de fragmentação que se acelera dia a dia, por conta 

das facilidades nas áreas de telecomunicação e informática e a melhora, ainda que tímida 

no Brasil, nos segmentos de logística e transporte.  

Os bens industrializados de hoje podem ser projetados nos Estados Unidos, na 

Europa ou Japão e produzidos na China, Europa Oriental ou México. Esses novos 

mecanismos de produção recebem o nome de “cadeias globais de valor” e constituem um 

fenômeno cada vez mais presente na globalização do século XXI. 

Sob o aspecto social, os arranjos na produção de bens reduziram o número de 

empregos diretos. Comparato chama a atenção para fábricas que podem funcionar sem 

nenhum empregado no local, como já observamos acontecer no segmento de energia, 

sendo as tarefas controladas por computadores, muitas vezes localizados em outras 

instalações.
1
  

Felizmente, outros postos de trabalho surgiram com a expansão no segmento de 

serviços. Como reconhece Comparato, o mercado de serviços ligados à indústria, 

comércio, estimulado pela urbanização da vida social, resultou na transferência de 

serviços, antes executados pelo poder público, para a exploração da iniciativa privada, a 

exemplo da educação, saúde, e aqui acrescentamos afazeres mais simples voltados a suprir 

 

                                                        
1  Fábio Konder Comparato, A civilização capitalista: para compreender o mundo em que vivemos, p. 246. 
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as necessidades de uma classe média emergente no Brasil, por exemplo, os serviços de 

lavanderia, limpeza, jardinagem serviços de cuidadores para pessoas doentes, coleta de 

exames médicos nas residências. 

A migração de pessoas, porém, continua sendo vista, inclusive por países 

desenvolvidos, como um problema, em vez de um tema que poderia perfeitamente entrar 

na agenda desencadeada pela globalização.  

Convivemos com direitos restritos no modelo baseado no Estado, 

nacionalidade e cidadania e nas jurisdições territoriais. Essa realidade evoluiu de forma 

distinta do plano inicial e revela, por exemplo, que não se concretizou a previsão feita há 

dois séculos por Adam Smith, de que a interação do capital incluiria espontaneamente o 

livre fluxo de pessoas.
2
 

O que se vê são nações pouco receptivas ao trabalhador estrangeiro, muito 

embora as nações, em geral, concordem que a migração a trabalho poderá resultar em 

benefício do desenvolvimento econômico, mas continuam atuando de forma a impedir o 

livre movimento de trabalhadores, mediante a coerção e a violência, para que as pessoas 

não atravessem as suas fronteiras. 

Lucci e Martins apontam para uma característica comum aos países receptores 

em argumentar com preocupações relacionadas com a coesão social, a segurança nacional 

e a capacidade dos serviços públicos.
3
 Não encontramos, todavia, pesquisas empíricas 

consistentes a comprovar os impactos negativos decorrentes dos fluxos migratórios.  

Aliás, um dado interessante revelado em nossa pesquisa é o paradoxo das 

políticas restritivas praticadas por países desenvolvidos, nos quais a população envelhece 

em níveis muito mais elevados do que o número de nascimentos, sendo evidente o 

aumento da demanda por mais pessoas em idade produtiva; todavia, esses países ainda 

resistem em aceitar uma política mais liberal, ética e igualitária em face dos não cidadãos. 

 

                                                        
2  Adam Smith, A riqueza das nações, p. 178.  
3  Paula Lucci e Pedro Martins, Capítulo 1 do livro Migration and the United Nations Post-2015 

Development Agenda, publicado por International Organization for Migration, ISBN 978-92-9068-681-1, 

2013, p. 22. 
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Na esteira de políticas migratórias questionáveis, até mesmo sob a ótica do que 

é socialmente aceitável, cerca de 3% da população mundial vive atualmente em outro país, 

não onde nasceram.
4
 São pessoas que imigraram motivadas por razões econômicas, sociais 

ou políticas.  

Esse percentual também inclui refugiados, pessoas em busca de asilo, 

trabalhadores de baixa qualificação e também altamente qualificados, empreendedores, e 

membros de famílias que migraram no passado.  

A classe social é apontada como um fator relevante, na medida em que os 

países de destino competem para atrair trabalhadores altamente qualificados e o fazem a 

partir de regras privilegiadas para vistos de trabalho e de residência, enquanto os 

trabalhadores sem qualificação e os refugiados normalmente experimentam a exclusão e a 

discriminação. Esses fatores provocam profundas mudanças na legitimação dos Estados.
5
 

A migração tende a crescer simultaneamente com o crescimento da 

globalização do mundo. Embora o fenômeno da globalização se apresenta antigo, pois 

perpassa a pré-história em que nômades eram impulsionados por questões físicas a buscar 

novos horizontes, é certo que os séculos XX e XXI trazem novos conceitos para tentar 

construir uma complexa estrutura, que Odete Maria de Oliveira denomina de cidadania 

mundial.
6
  

A interdependência do cidadão ao meio global, no pensamento da autora, 

resulta na dispersão do poder estatal, na sua fragmentação como Estado-Nação, que passa a 

ser gradualmente ocupado por corporações transnacionais, conglomerados, organizações 

internacionais e não governamentais e muitos outros atores que passam a redefinir relações 

interconectadas e interdependentes. 

 

                                                        
4  Disponível em: <http://esa.un.org/migration/p2k0data.asp>. Acesso em: 29 set. 2013. 
5  Miller e Castles, The Age of migration: International Population Movements in the Modern World, p. 

216-220. 
6  Odete Maria de Oliveira, A era da globalização e a emergente cidadania mundial, p. 485. 
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Nesse contexto, surgem cada vez mais oportunidades à migração a trabalho. 

Pritchett destaca pelo menos quatro forças que impulsionam a imigração a trabalho nos 

séculos XX e XXI.
7
 

A primeira consiste nas diferenças salariais. Em comparação com o século 

XIX, o trabalhador poderá obter rendimentos muito maiores em outro país do que as 

diferenças salariais que impulsionavam a imigração em massa naquela época.  

A segunda consiste no aumento das opções de países receptores, um fator que 

incentiva a imigração de jovens trabalhadores.  

A terceira é identificada como o resultado da globalização de praticamente tudo 

em termos de produtos, com redução de custos, inclusive de passagens aéreas, de modo 

que a imigração tornou-se mais acessível, sobretudo à população de baixa renda.  

Nesse aspecto em particular, é interessante observar a força das redes sociais na 

disseminação de informações sobre processos migratórios. Matéria jornalística publicada 

em outubro de 2013 noticiava o aumento do pedido de asilos formulado por migrantes 

ilegais, motivados pela alegação de “medo justificado” de perseguições em seus 

respectivos países de origem.  

A pesquisa desenvolvida pelo jornalista Joe Millman divulga que, embora 

muitos desses migrantes realmente são originários de países reconhecidamente instáveis 

politicamente, a exemplo do Egito, Irã, Somália, representando cerca de 80% dos pedidos, 

houve um grande aumento de pedidos de asilo com base em “medo justificado” por razões 

relacionadas a conflitos particulares, sem conexão com o momento político dos países de 

origem. 

Em 2013, o número alcançou 27.546 pedidos, contra 10.730 no ano fiscal de 

2012. Um dos entrevistados por Millman, Francisco Antúnez Gutiérrez, migrante ilegal 

vindo de Honduras, revelou que, quando foi abordado pelos policiais da Patrulha de 

Fronteira, nos Estados Unidos, imediatamente pediu asilo alegando que tinha visto um 

 

                                                        
7  Lant Pritcheet, Let their people come: breaking the gridlock on international labor mobility, p. 42. 
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grupo de homens atirar e matar dois traficantes e que os pistoleiros lhe disseram que ele 

seria o próximo.
8
  

Sob essa motivação, Antúnez recusou-se a assinar o documento de regresso 

voluntário. Posteriormente, teria confessado ao jornalista que aprendeu a fazer isso no 

“Facebook”. Antes de deixar a cidade natal, diz o migrante que teria se comunicado com 

outras pessoas na rede social, em que outros hondurenhos que requerem asilo nos Estados 

Unidos oferecem conselhos. Também consultou o site de migração do governo americano. 

A alegação de medo justificado legitima o agendamento de audiência de asilo perante um 

juiz de imigração que, entretanto, demora alguns meses, durante os quais o requerente é 

posto em liberdade condicional sem fiança para morar com parentes nas proximidades. 

Muitos desses migrantes jamais comparecem às audiências e, aproveitando-se da lentidão 

do processo, desaparecem na economia subterrânea dos Estados Unidos. 

A última força motivadora decorre da contínua expansão de empregos para os 

quais se exige baixa qualificação, sobretudo nos países ricos, e que não são preenchidos 

facilmente com a força de trabalho local. 

2.  Caminhos para a investigação 

Nosso estudo leva em conta a tensão que se cria entre as forças que 

impulsionam a migração e as barreiras impostas por políticas centradas exclusivamente nos 

interesses do Estado e objetiva contribuir com um referencial teórico sobre a igualdade e a 

ética na migração a trabalho, identificando as condições e as estruturas legais que afetam 

os migrantes em países receptores de significativos fluxos de migrantes a trabalhos. 

A constatação de que a migração a trabalho não foi contemplada na Declaração 

do Milênio das Nações Unidas, adotada em 2000,
9
 torna ainda mais intrigante a 

 

                                                        
8  Matéria publicada em Wall Street Journal Americas em 17 out. 2013. Disponível em: 

<http://stream.wsj.com\story\latest-headlines\SS-2-63399\2-357147>. Acesso em: 23 out. 2013. 
9  Há referências, na declaração, sobre a necessidade de combater o tráfico humano e proteção aos direitos 

dos migrantes, mas nenhuma a objetivos específicos voltados à proteção do trabalhador migrante. 

Conteúdo disponível em: <http://unic.org\htmel\portuguese\uninfo\DecdoMil.pdf>. Acesso em: 14 set. 

2013.  
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investigação sobre a percepção das instituições acerca da relevância desse tema nas 

políticas nacionais, o que fazemos no intuito de responder às seguintes questões: 

I. A definição dos direitos dos migrantes internacionais a trabalho sofre 

influências decorrentes do conceito contemporâneo de cidadania? 

 

II. O status do migrante (sem qualificação ou qualificado) influencia de alguma 

maneira a formulação das atuais políticas públicas migratórias? Experiências 

internacionais nesse tema podem inspirar a nova política migratória 

brasileira, à vista da igualdade e da ética? 

Para apresentarmos nossos argumentos, dividimos o estudo em quatro 

capítulos.  

Após um breve levantamento histórico empreendido no início Capítulo 1, no 

intuito de demonstrar a evolução simultânea de conceitos de cidadania e dos direitos 

humanos, apresentamos o conceito da migração a trabalho e do migrante e, em seguida, o 

conjunto de direitos aplicáveis a essa tipologia de migração. Os elementos do título de 

nosso estudo, igualdade e ética, foram igualmente conceituados e contextualizados à luz do 

tema, com intuito de dar suporte ao levantamento empírico conduzido no próximo capítulo. 

Escolhidos os fios condutores de nossa pesquisa, seguimos apresentando as 

experiências internacionais no mundo contemporâneo, as quais foram escrutinadas no 

Capítulo 2, no qual procuramos extrair não só os princípios norteadores das políticas 

migratórias nos principais blocos econômicos, incluindo a União Europeia, Nafta, 

Mercosul, mas também demonstrar por meio da identificação de pontos positivos e 

negativos os elementos que embasaram nosso estudo sobre a realidade brasileira. 

Assim, a tipologia da migração a trabalho essencialmente brasileira segue 

apresentada no Capítulo 3, por meio da contextualização das dinâmicas da mobilidade 

contemporânea. Identificamos a tipologia da migração brasileira e tratamos do panorama 

da legislação de ingresso, permanência, enfrentando as relações jurídicas multifacetadas 

que envolvem o trabalhador migrante no Brasil. 
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Delineamos, nesse capítulo, o mapa das instituições governamentais envolvidas 

com o tema, e nos aprofundamentos em questionamentos sobre conflitos de normas do 

direito do trabalho e da legislação de Previdência Social imbricadas nas mais diversas 

relações jurídicas nas quais o migrante se encontra inserido sob o ordenamento jurídico 

brasileiro. 

Por fim, apresentamos contribuições para inovações em políticas públicas 

voltadas à migração a trabalho, no intuito de prover contribuições para alcançarmos 

efetividade na gestão humanística da migração a trabalho no Brasil. 

3.  Observação quanto à restrição do tema 

O tema do presente estudo é essencialmente a migração a trabalho. Portanto, 

não faz parte de nosso estudo a investigação do eixo temático que trata do asilo, refúgio, 

deslocados por desastres naturais, tráfico de pessoas e a migração ilegal em geral, embora 

esses fenômenos sejam atuais e dramáticos, sob os quais pessoas são expostas a situações 

condenáveis sob a ótica de direitos humanos.
10-11-12-13

 

A opção pela análise da migração que se processa pelos canais legais nos 

permitirá investigar normas e regras estabelecidas nesse contexto jurídico e social. 

Incidentalmente, a questão da migração ilegal será abordada, uma vez que a ausência de 

uma política migratória humanística é um fator determinante para a migração ilegal e 

abusos de toda espécie.  

 

                                                        
10  Para os interessados nos temas de asilo e refúgio recomendamos a leitura da obra 60 anos de ACNUR: 

Perspectivas de futuro, André de Carvalho Ramos, Gilberto Rodrigues e Guilherme Assis de Almeida. 

Disponível em: <http://www.acnur.org/t3/fileadmin/Documentos/portugues/Publicacoes/2011/60_anos_ 

ACNUR_Perspectivas_de_futuro_pdf?view=1>. Acesso em: 2 out. 2013. 
11  Para os interessados no tema tráfico de pessoas, recomendamos a leitura da obra Tráfico de pessoas para 

exploração do trabalho, de Denise Pasello Valente. 
12  Recomendamos a leitura da obra Tráfico de pessoas e direitos humanos, de Antonio Rodrigues Freitas 

Jr., Eduardo Pannunzio e Gustavo Ungaro. 
13  Sugerimos a leitura das recentes RN do CNIg sobre Deslocados da Síria – RN 17, de 20 de setembro de 

2013. Deslocados do Haiti – RN 97, de 12 de janeiro de 2012, Vítimas de tráfico de pessoas: RN 93, de 

21 de dezembro de 2010. 
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Como atesta a literatura recente sobre o tema das migrações, devemos muito às 

campanhas promovidas por grupos de apoio aos migrantes ilegais, que há pelo menos vinte 

anos vêm defendendo um tratamento mais digno e humano aos migrantes, lançando luzes 

sobre os problemas que afetam as políticas migratórias, a exemplo da discriminação por 

raça, condição social, nacionalidade, entre outros.
14

 

Esse corte temático, centrado na migração a trabalho, nos permitirá concentrar 

a análise nas políticas de autorização de ingresso dos migrantes no território do país em 

que buscam trabalho e novas perspectivas de vida, os critérios que definem a quem será 

dado o visto de trabalho, como essas políticas atuam para regular o número de indivíduos a 

quem se permitirá trabalhar no país receptor, as competências profissionais exigidas, o 

tempo máximo de permanência permitido e, finalmente, quais os direitos assegurados a 

esses indivíduos. 

4.  Método 

Para a abordagem dos temas estudados optamos pelo método dialético, mais 

comumente utilizado na área jurídica do que o método indutivo ou dedutivo.  

A leitura inicial do vasto material já escrito sobre o tema da migração 

internacional revelou que o método de abordagem dialético serve muito bem aos 

propósitos de nosso estudo, pois é pautado no levantamento dos mais diversos 

posicionamentos sobre a migração internacional a trabalho, perante a igualdade e a ética, o 

que nos levará a uma conclusão possível sob o ordenamento jurídico brasileiro. 

O método de procedimento será em grande parte histórico, largamente utilizado 

para a investigação dos acontecimentos e instituições do passado, a fim de que se tenha 

uma base sólida para a nossa análise do fenômeno da migração internacional sob o 

princípio da igualdade e da ética. 

 

 

                                                        
14  Rossana Roha Reis, A política do Brasil para as migrações internacionais. Disponível em: 

<http://dx.doi.org;10.1590\SO102-85292011000100003&Ing=en&nrm=iso>. Acesso em: 5 out. 2013. 



17 
 

  

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

A presente tese objetivou demonstrar as forças que atuam sobre as políticas 

migratórias atuais, como uma forma de lançar luzes sobre o tema, no momento em que se 

discute uma nova lei migratória, que entra em vigor nos Estados Unidos, cujo tema ganha 

corpo no Brasil, que também discute uma nova lei migratória.  

Os modelos estudados revelam a preponderância de políticas migratórias 

modeladas segundo interesses econômicos, privilegiando o ingresso do migrante 

qualificado em detrimento do migrante sem qualificação e de baixa escolaridade. 

Ideias fixas que tratam a mobilidade de pessoas como um problema a ser 

contido, em vez de um tema a ser discutido em compasso com as garantias dos direitos 

humanos, suportam enormes restrições à migração a trabalho.  

O Brasil vive um momento extremamente oportuno para reposicionar a nova 

política migratória brasileira. Os anos seguintes serão fundamentais para a política 

migratória, sobretudo com a Copa do Mundo e a crise econômica que assola a Europa. O 

Brasil tem a oportunidade de dar exemplo de respeito aos direitos humanos. 

O que vai acontecer com a política migratória brasileira? 

No início desta tese, comprometemo-nos a direcionar os estudos de modo a 

encontrar resposta para as duas questões fundamentais à política migratória.  

Na sequência de nossas considerações, ensaiamos nossas respostas, sem 

nenhuma intenção de consagrar verdades ou encerrar o assunto, haja vista que o tema é por 

demais complexo e está em constante mutação, de modo que nosso exercício de pesquisa 

nada mais representa senão a “foto do momento”, na temática migratória. Com essa 

fotografia em mãos, propomos as seguintes respostas: 
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I. A definição dos direitos dos migrantes internacionais a trabalho sofre 

influências decorrentes do conceito contemporâneo de cidadania? 

Sim, sem dúvida alguma, a cidadania atua fortemente na definição dos direitos 

dos migrantes. O estudo dos países selecionados nesta tese comprova as restrições 

impostas aos migrantes por força da cidadania.  

Com efeito, na União Europeia, que ainda figura como única entidade que 

efetivamente recebeu a transferência da soberania de seus Estados-membros, que se 

aplicam mediante a existência das Diretivas à livre circulação de trabalhadores, e outros 

direitos, as Diretivas impactam diretamente na vida dos migrantes. 

Na verdade, há muito o que aprimorar, inclusive para a mobilidade dos 

europeus, o que dirá em relação a nacionais de países terceiros. A Diretiva de Retorno, 

2008/115, aprovada pelo Parlamento europeu, com a finalidade de promover o regresso de 

migrantes irregulares, figura como um péssimo exemplo à evolução dos direitos dos 

migrantes e um divisor de águas entre os migrantes regulares e irregulares.  

Os primeiros desfrutam de razoável proteção nos países desenvolvidos, a qual 

tanto será maior quanto mais elevada a qualificação do migrante, enquanto os segundos 

sofrem reconhecida exclusão e risco de deportação. 

Não é diferente no âmbito dos países do Nafta. As regras migratórias adotadas 

pelo Nafta confirmam a tendência de proteção a migrantes regulares, qualificados, e 

apontam para a discriminação baseada na nacionalidade. Esse aspecto se denota claramente 

nas políticas migratórias dos Estados Unidos, que tradicionalmente inibem o ingresso de 

cidadãos do México e de países em desenvolvimento, enquanto incentivam a vinda de 

profissionais qualificados, aos quais conferem razoável nível de proteção contra a 

discriminação e promovem medidas voltadas a contribuir com a inserção do migrante na 

economia local. 
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No Mercosul, as normas de mobilidade internacional são bem mais recentes. 

Somente a partir de 2009 é que entrou em vigor o Acordo de Residência do Mercosul, que 

permite a estadia de nacionais dos países-membros por um período provisório de dois anos.  

As políticas migratórias dos países estudados favorecem o ingresso regular de 

migrantes qualificados e nesse aspecto não garantem a ampla igualdade de direitos entre 

nacionais e estrangeiros. França, Reino Unido e Alemanha possuem programas voltados à 

migração de pessoas sem qualificação, mas limitam o exercício de funções em atividades 

identificadas em listas oficiais, as quais contemplam atividades não preenchidas com os 

recursos humanos nacionais. 

Os Estados Unidos divulgam claramente o propósito de abrir suas fronteiras 

aos migrantes qualificados, em detrimento de migrantes sem qualificação, para os quais as 

políticas migratórias estão voltadas a inibir ao máximo o ingresso no país. 

No âmbito do Mercosul, a política migratória é igualmente voltada para o 

migrante qualificado e o seu ingresso e estadia são sempre vinculados a uma única empresa 

e região, não há liberdade de escolher o trabalho ou a empresa em que se vai trabalhar, 

muito menos a região. Ao trabalhador sem qualificação o ingresso que permite maior 

mobilidade interna no território nacional se dá mediante o Acordo de Residência do 

Mercosul, uma vez que não se exige comprovar que o ingresso está vinculado ao convite 

formulado por empresa local. Todavia, o processo de integração do migrante (qualificado e 

sem qualificação) é confuso, moroso e complexo. 

 

I. O status do migrante (sem qualificação ou qualificado) influencia de alguma 

maneira a formulação das atuais políticas públicas migratórias? Experiências 

internacionais nesse tema podem inspirar a nova política migratória 

brasileira, à vista da igualdade e da ética? 

 

De maneira geral, os países estudados adotam duas formas básicas de 

autorização de ingresso em território nacional para outros fins que não o de turismo: visto 

de negócios e visto de trabalho (com ou sem vínculo de emprego).  
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O visto de negócios objetiva basicamente o ingresso e a permanência do 

estrangeiro por curtos períodos de tempo, em geral três a seis meses, para atendimento de 

reuniões de negócios, treinamentos, com restrição ao pagamento de tais atividades 

mediante fonte local.  

O visto de trabalho normalmente admite a execução de atividades remuneradas, 

porém normalmente restritas aos migrantes qualificados.  

Praticamente não existem políticas voltadas a regular o ingresso de migrantes 

sem qualificação, salvo exceções, dentre as quais destacamos a França, a Alemanha e o 

Reino Unido, onde a mão de obra não qualificada é admitida, mas apenas para a execução 

de determinadas tarefas em segmentos econômicos nos quais as vagas não são do interesse 

dos trabalhadores nacionais. 

Nesse sentido, é forçoso concluir que as restrições ao ingresso de migrantes 

assumem implicações sérias perante os direitos humanos. Assim, é mais do que urgente 

repensar os aspectos da migração contemporânea, estabelecendo parcerias internacionais 

para estabelecer controle adequado dos fluxos, propiciando maior liberalização de ingresso 

e permanência dos trabalhadores migrantes e suas famílias. 

Assim, em grande medida, o caminho para o alinhamento do tema migratório 

no Brasil passa necessariamente pelos acordos bilaterais e por uma reforma ampla de 

instituições e mecanismos que atuam sobre esse tema, mediante a consciência de que o 

fluxo de pessoas só tende a aumentar pela atuação das forças da globalização, tornando 

necessário repensar nossa política migratória de modo que o País possa realmente tirar 

proveito dos migrantes qualificados para o desenvolvimento da economia e ao mesmo 

tempo tratar da temática do migrante sem qualificação mediante a integração, em vez da 

exclusão. 

O princípio da igualdade aplica-se na exata medida da Convenção Internacional 

de Proteção ao Trabalhador Migrante e aos membros de sua família. Haverá certas 

limitações atreladas ao tempo de permanência, da forma admitida na própria convenção, a 

exemplo do pleno acesso aos benefícios da Previdência Privada, mas há um limite de até 

dois anos de permanência no país para que sejam igualados aos nacionais. 
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