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RESUMO 
 

Sabe-se que desde a colonização do Brasil, há uma elevada presença de 
trabalhadores estrangeiros, o que acaba por demonstrar significativa força de 
trabalho dentro do mercado nacional. Devido a isto, as empresas desenvolvem um 
leque de diversidade de colaboradores, cada vez mais evidente, em seu quadro de 
funcionários, uma vez que cada um possui em sua particularidade uma cultura, 
costumes e crenças. Frente a tais informações, o presente trabalho pretende 
fundamentar sobre a presença de mão de obra estrangeira no mercado de trabalho 
brasileiro, através de estudo bibliográfico contextualizando e destacando 
informações relevantes sobre o assunto. Estabelece ainda, a existência da cultura 
organizacional nas empresas considerando a relevância da mesma, onde é 
apresentada a identidade desta. Contextualiza também, sobre a importância do fator 
humano nas organizações, tanto pela mão de obra, quanto pelo seu intelectual, 
evidenciando a existência de diversidades nas mesmas. Esta pesquisa, de caráter 
documental, procurou coletar informações sobre o município de Santa Fé do Sul, 
analisando três empresas, as quais contrataram mão de obra estrangeira. Como 
este município encontra-se em ascensão econômica, tomou-se como base tais 
dados com a finalidade de demonstrar o número de estrangeiros que trabalham 
nele. Assim, foi possível constatar que, com a inserção de mão de obra estrangeira 
no mercado brasileiro houve um choque entre as culturas, tanto do colaborador 
estrangeiro como a da organização na qual trabalha, dificultando na adaptação 
destes, por se sentirem fragilizados, com receio de cometer erros ou até mesmo de 
mostrar uma impotência para compreender tal cultura desconhecida.  
 
 Palavras-chave: Mão de obra estrangeira. Cultura organizacional. Trabalho 
 
1 INTRODUÇÃO 

O Brasil tem sido, nos últimos anos, um porto promissor para os estrangeiros 

que buscam trabalho para melhorar suas condições de vida e se manter no país. 

Suzuki (2012) relata que no Brasil desde os tempos da colonização existe uma 

grande presença de trabalhadores estrangeiros, que mostram uma significativa força 

de trabalho dentro do mercado de trabalho brasileiro. 

Este artigo tem o objetivo de estudar a contratação de mão de obra 

estrangeira em algumas empresas nacionais, mostrando a presença dessa mão de 

obra no mercado nacional, em algumas empresas no município de Santa Fé do Sul.  

Segundo Chiavenato (2007) as empresas dependem da força humana, onde 

as pessoas/funcionários são vistos como recursos, e tem a função de operar o 

maquinário, transformar os insumos em produtos, verificar a qualidade do produto, 

entre outros, evidenciando o valor das pessoas nas organizações e a relação que o 

mercado de trabalho tem com elas.  

Moraes (1999) cita que as pessoas carregam consigo uma série de condutas, 

pensamentos e posturas que em muitas vezes divergem da cultura da empresa, 



tornando-se um dos pontos para a diversidade dentro do ambiente de trabalho. Ao 

contratar mão de obra estrangeiras essa diversidade acaba ficando mais evidente, 

pelo fato da cultura organizacional poder se chocar com a do colaborador 

estrangeiro, dessa forma acaba sendo relevante ao estudar a mão de obra 

estrangeira, analisar se houve choque cultural entre as empresas e os funcionários 

estrangeiros que foram contratados, e se esse funcionário pode contribuir mais para 

a empresa, além da sua função, podendo ser visto com um colaborador e não 

apenas um recurso. 

A pesquisa que originou este trabalho é de natureza qualitativa, pois não se 

preocupa com quantidade, mas sim no aprofundamento e de como ela será 

compreendida pelas pessoas. A pesquisa bibliográfica que foi realizada coletou 

informações sobre o mercado de trabalho brasileiro, mostrando a presença de 

trabalhadores estrangeiros nas organizações e como esse tipo de diversidade pode 

confrontar com a cultura organizacional.  

Já pesquisa documental foi usada para analisar documentos encontrados na 

prefeitura do município de Santa Fé do Sul para coletar informações importantes da 

presença dos estrangeiros que residem nesta cidade.  

 A pesquisa de campo coletou dados sobre a mão de obra estrangeira 

presente no município citado, através da aplicação de uma entrevista que permitiu 

respostas abertas dos funcionários estrangeiros e os seus chefes imediatos, 

resultando na coleta de várias informações para se analisar de acordo com o roteiro 

proposto, levando em consideração os objetivos propostos neste trabalho. 

Após a realização do estudo de campo, foi feito um levantamento com todas 

as informações coletadas para que desta forma, onde foi verificado a existência de 

um choque entre a cultura do colaborador estrangeiro com a da organização que se 

encontra, concluindo que isso acaba dificultando na adaptação destes 

colaboradores, que ao se depararem com uma cultura diferente se sentem 

fragilizados, com receio de cometer erros ou até mesmo de mostrar uma impotência 

para compreender aquela cultura desconhecida. 

 
2 REVISÃO DA LITERATURA  

2.1 Evolução no mercado de trabalho brasileiro 

 Associa-se ao mercado de trabalho as pessoas, sendo elas que dispõem da 

força de trabalho a aqueles que a procuram, formando um sistema similar de um 



mercado onde acontecem negociações com finalidade de determinar os preços e as 

quantidades a transacionar, afirmando a concepção de Marx (1974), que a mão de 

obra é vista como uma mercadoria, idealizando o nome de Mercado de Trabalho. 

  No Brasil, Conrad (1978) explica que a formação do mercado de trabalho, tem 

como data marcante o ano de 1850, tanto pela Lei de Terras onde qualquer 

atividade que representava uma grande fonte de riqueza, teria de ser substituída por 

uma economia onde o potencial produtivo agrícola deveria ser melhor explorado, 

tendo também o projeto de incentivar a imigração que deveria ser financiado com a 

dinamização da economia agrícola e regularizaria o acesso a terra frente aos novos 

trabalhadores rurais assalariados.  

 Mota (2007) escreve que no decorrer do tempo, o mercado de trabalho 

brasileiro passou a se caracterizar, pela busca de pessoal qualificado, isto tem 

levado as empresas a adotarem políticas administrativas que exigem uma maior 

capacitação dos candidatos na hora da seleção. E quanto mais se constata a 

ausência de cargos e a redução do número de vagas disponíveis no mercado de 

trabalho, mais a exigência com o nível de qualificação cresce.  

 Chiavenato (2007) descreve que as empresas dependem da força humana, 

onde as pessoas/funcionários são vistos como recursos, e tem a função de operar o 

maquinário, transformar os insumos em produtos, verificar a qualidade do produto, 

entre outros. Mostrando então o valor das pessoas nas organizações e a relação 

que o mercado de trabalho tem com elas. 

 

2.2 Capital humano nas organizações 

 Chiavenato (2004) afirma que as pessoas estão tendo uma participação maior 

em suas funções dentro das organizações, onde não podem ser mais tratadas com 

apenas recursos, e que se pode aproveitar e explorar mais desses funcionários. 

 Hofstede (2003) relata que cada pessoa transporta consigo padrões de 

pensamento, de sentimentos e ações potenciais, levando a entender que elas 

possuem suas crenças, costumes e religião, podendo ser diferente ou igual à de 

outra pessoa. O autor afirma ainda que certos padrões de pensamento, sentimentos 

e comportamentos se instalam na mente de cada um, torna-se necessário 

desaparecer, antes de aprender algo diferente, e desaprender é mais difícil que 

aprender pela primeira vez.  



 Um dos fatores que pode influenciar um funcionário é o choque entre a cultura 

pessoal do colaborador com a cultura da empresa, pois as organizações também 

possuem um tipo de costume, a cultura organizacional. Segundo FREITAS (1991 

apud Santos, 2004), é como um poderoso mecanismo que visa impor condutas e 

ligar a maneiras de pensar e viver na organização, influenciando o seu modo de 

funcionamento, pois mostra a cada integrante o seu papel a desempenhar na 

organização. Constatando que se houver um choque cultural, isso pode acabar 

influenciando muito no rendimento do colaborador que refletirá no desempenho da 

organização. 

 

2.3 Os Colaboradores e a cultura organizacional 

 Robbins (2000) descreve que existe a cultura organizacional e a cultura 

nacional, e que não são iguais, pois a organizacional tem relação com as 

organizações, assim como o nome já diz e ela não pode ser mudada de um dia para 

o outro, até porque leva anos para se criar e os seus princípios estão fortemente 

ligados a razão da empresa existir, mostrando a importância nas organizações, e a 

nacional esta relacionada com as diferenças e as semelhanças entre os países. 

 De acordo com SUBBARAO (1995 apud FLEURY, 2000) a diversidade da 

força de trabalho é um fenômeno internacional e há diversos aspectos a serem 

considerados ao se pensar no que significa diversidade, como: gênero, idade, grau 

de instrução, etnia e religião. O Autor ainda completa que a diversidade fica mais 

visível na contratação de estrangeiros nas organizações. 

 A presença de estrangeiros nas organizações é uma realidade presente no 

Brasil, pois de acordo com Arantes (2015) os estrangeiros fazem parte de 0,9% da 

população brasileira, onde para se manter no país, acabam ingressando no mercado 

de trabalho nacional. 

 

2.4 A mão de obra estrangeira no Brasil 

Suzuki (2012) relata que no Brasil desde os tempos da colonização existe 

uma grande presença de trabalhadores estrangeiros, que aponta/mostra uma 

significativa força de trabalho dentro do mercado de trabalho brasileiro.  

 Cavalcanti et al. (2014) explica que em busca de emprego, normalmente os 

estrangeiros acabam aceitando cargos ou funções abaixo do seu nível técnico, pois 

eles focam apenas em ter alguma remuneração para se manter no Brasil, fugindo as 



vezes da situação precária de seus países de origem, buscando uma situação 

melhor para si e sua família ou até mesmo para ajudar a sua família que ainda 

reside no seu país de origem. 

 Davel e Vergara (2012) relatam que o contato com outra cultura expõe os 

colaboradores estrangeiros a riscos, à consciência de perdas e o coloca em 

confronto consigo mesmo, pois o desconhecimento da cultura organizacional pode 

causar um abalo em sua autoestima pelo simples fato de se sentir incompetente 

para lidar com coisas aparentemente tão banais, onde esse fato pode refletir no seu 

modo de se relacionar com os outros colaboradores ou até mesmo em seu 

rendimento. Assim se compreende que as empresas também precisam se preocupar 

com a adaptação desses colaboradores estrangeiros, para que ele se sinta motivado 

e tenha um rendimento favorável para a organização. 

 
3 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS  

 A pesquisa deste trabalho possui um perfil de natureza qualitativa, que de 

acordo com Gil (1999) o uso dessa abordagem é apropriado para o aprofundamento 

da investigação das questões envolvidas ao fenômeno em estudo e das suas 

relações, mediante a máxima valorização do contato direto com a situação 

estudada, onde não se preocupa com a relação aos números. Este trabalho não visa 

à quantidade de pessoas estudadas, mas sim o valor das informações oferecidas 

por ela. 

 Para Lakatos e Heilborn (2003) a pesquisa bibliográfica tem finalidade de 

colocar o pesquisador em contato direto com tudo o que foi escrito, dito ou filmado 

sobre determinado assunto, sendo assim a partir dessa pesquisa coletou 

informações sobre o mercado de trabalho brasileiro, mostrando a presença de 

trabalhadores estrangeiros nas organizações e como esse tipo de diversidade pode 

confrontar com a cultura organizacional.  

 Segundo Gil (2008) a pesquisa documental é muito parecida com a 

bibliográfica, à diferença é a natureza das fontes, pois se trata de materiais que não 

receberam ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser reelaborados de 

acordo com os objetos da pesquisa. Após o levantamento bibliográfico sobre o tema, 

foi realizada uma pesquisa com documentos solicitados na Prefeitura Municipal de 

Santa Fé do Sul para coletar informações importantes para o trabalho, sobre as 

empresas desta cidade, onde sé o foco para realização da pesquisa de campo. 



  A pesquisa de campo visa coletar dados sobre a mão de obra estrangeira 

presente no município citado, levando em consideração os objetivos propostos neste 

trabalho, referente aos estrangeiros que optaram residir nele e que trabalham em 

diferentes indústrias locais. 

 Chiavenato (2002) cita que as entrevistas podem ser padronizada apenas 

quanto às perguntas, onde são previamente elaboradas, mas permitem resposta 

aberta, assim permitindo respostas abertas dos funcionários estrangeiros e os 

chefes imediatos, resultando na coleta de varias informações para se analisar de 

acordo com o roteiro proposto e se mostrando a ferramenta adequada para essa 

coleta de informações. 

 A entrevista foi aplicada no mês de Junho de 2017, município de Santa Fé do 

Sul, interior de São Paulo, com os estrangeiros que trabalham nas empresas objeto 

de pesquisa e os chefes imediatos. E a partir das entrevistas realizadas, foi realizado 

um levantamento com todas as informações coletadas a fim de fechar uma 

conclusão e verificar se os objetivos deste trabalho foram alcançados. 

 

4 PESQUISA DE CAMPO REALIZADA NO MUNICÍPIO SANTA FÉ DO SUL  

 A partir da pesquisa documental realizada em arquivos da Prefeitura da 

Estância Turística de Santa Fé do Sul, apurou-se que o município tem várias opções 

em turismo. Com uma população estimada em 31 mil habitantes, tem um orçamento 

aproximado de R$ 55 milhões e tem sua economia voltada para a indústria, o 

comércio, a prestação de serviços e, principalmente, o turismo. 

 Durante o mês de Junho de 2017, foi aplicado entrevistas em dez 

estrangeiros que trabalham e residem no município de Santa Fé do Sul, para obter 

informações de seus papeis na empresa que trabalham e como foi à adaptação.  

Destes estrangeiros, oito são Haitianos, um peruano e um da Guatemala, e 

também uma entrevista com três chefes imediatos que tem contato com esses 

estrangeiros, para se obter informações sobre o ponto de vista deles a respeito da 

mão de obra estrangeira presente em suas organizações. 

 

4.1 Coleta e apuração dos dados com os estrangeiros e os chefes imediatos 

Após as entrevistas realizadas com os estrangeiros pode-se apurar os 

seguintes resultados: 



Foram questionados quais os motivos que os trouxeram para o Brasil, nove 

dos entrevistados vieram para o Brasil para fugir da situação em que seu país se 

encontra, buscando um meio de vida melhor. Já o guatemalteco, veio para o país 

pela oferta de progressão na carreira que recebeu, mas para exerce aqui Brasil. 

Ao serem questionados pelas suas funções, nove dos entrevistados exercem 

funções braçais sendo subordinados. O guatemalteco tem a função supervisor de 

produção em uma usina local.  

Quando foi perguntado se tiveram alguma dificuldade para se adaptar devido 

à cultura organizacional, os dez entrevistados relataram que tiveram um pouco de 

dificuldade em se adaptar a cultura local e da própria organização. Os oito haitianos 

disseram que as regras da empresa em que trabalham eram novas para eles, mas 

tiveram uma pessoa para ensina-los a seguir as regras que a empresa impunha. Já 

o peruano e o guatemalteco relataram que trabalhavam na mesma empresa nos 

seus países de origem e que a cultura organizacional era a mesma, só tiveram 

dificuldade mesmo em se adaptar com a cultura local e relacionar ele com a 

organizacional. 

Quando questionados se seu papel na empresa é apenas exercer a função 

para a qual foi designada, os oito haitianos falaram que sim, pois não saberiam 

assumir outra função superior à deles; já o peruano afirma nunca ter pensado no 

assunto e que estava bem do jeito que estava. O guatemalteco disse que nas 

reuniões ele sempre expõe as suas ideias para melhoria, e que foi assim que 

conseguiu subir de cargo. 

Ao serem questionados se tem algo que a empresa possa fazer para ajudá-lo 

a se motivar ainda mais na sua função, os haitianos disseram em aumentar o salário 

os deixaria mais motivados ainda, o peruano teve a mesma resposta dos haitianos, 

já o guatemalteco disse já estar motivado, pois teve uma oportunidade quando 

recebeu a transferência e a proposta de cargo novo, então disse que no momento 

está satisfeito. 

As perguntas realizadas para os chefes imediatos desses estrangeiros foram 

diferente, para saber o ponto de vista deles e da empresa a respeito dos 

estrangeiros, e dele pode-se apurar os seguintes resultados: 

Quando foram questionados quais motivos levam a empresa a contratar um 

funcionário estrangeiro, os três relataram que esses funcionários demonstram mais 



interesse em trabalhar, são mais esforçados e sempre estão disponíveis para estar 

fazendo hora extra. 

Foi questionado também se existem uma diferença no rendimento dos 

estrangeiros e relação aos demais funcionários, e eles afirmaram que sim existe, no 

começo eles possuem um rendimento baixo em relação aos demais funcionários, 

mas acreditam que seja por casa da adaptação, pois depois de um tempo o 

rendimento deles aumentam e em alguns casos são muito melhores do que os 

demais funcionários. 

Outra questão é se a empresa tem alternativas para ajudar esse funcionário 

na adaptação, dois dos entrevistados falaram que a única alternativa que tem é 

colocar um funcionário mais antigo para tentar ensinar e se preciso algum que 

entenda o idioma deles, já o terceiro entrevistado disse que em sua empresa existe 

uma política de contratação de estrangeiros, até porque eles fazem a movimentação 

de funcionários estrangeiros de suas filiais em outros países para o Brasil, sendo 

assim tem um treinamento prévio sobre a cultura local e sobre a filial que ele irá 

atuar. 

Por fim foi questionado se, no ponto de vista deles, os estrangeiros têm algo a 

mais a acrescentar nas empresas sem ser só o esforço físico, dois disseram que os 

estrangeiros que procuraram emprego em suas organizações não têm ensino 

superior, então não acreditam que eles tenham a contribuir a não ser pelo esforço 

físico. Já o terceiro disse que quando o funcionário se destaca entre os outros é 

porque ele tem um diferencial e então ele tem sim o que acrescentar à empresa. 

 

4.2 Discussão dos resultados 

 Apresentou que as empresas nacionais que participaram da entrevista, 

contratam os estrangeiros por eles mostrarem mais serviço e competências em 

funções braçais, que não desempenham outro interesse para as empresas. Estas 

vêem tais funcionários apenas como recursos. São poucas as empresas que 

percebem potencial de crescimento em funcionário estrangeiros.  

  Por outro lado, os colaboradores estrangeiros entrevistados, demonstraram 

aceitar o emprego para melhorar a situação financeira tanto para si quanto para sua 

família, assim como também, serem capazes de se manter no país. Mas, que a 

maior dificuldade deles é entender a cultura local, embora tentam se adaptar, pois 

precisam se manter no país de alguma forma.  



 Conclui-se, portanto, que as empresas poderiam investir mais nesses 

funcionários estrangeiros e observar seu potencial de crescimento enquanto 

profissional, contribuindo assim para a expansão também da empresa, 

desenvolvendo assim suas habilidades e competências, mesmo porque, por serem 

de outro país talvez eles tenham uma visão diferente da função ou do produto que 

pode contribuir para a empresa.  

 

 5 CONSIDERAÇÕES FINAIS   

 A partir do que foi estudado, juntamente com a interpretação dos resultados 

das entrevistas, além de atingir os objetivos propostos, contemplou-se também 

diversos aspectos relacionados à mão de obra estrangeira presente em Santa Fé do 

Sul, podendo servir como uma pequena amostra sobre a mão de obra estrangeira 

presente no Brasil.  

 São poucas as empresas que se preocupam realmente com a adaptação dos 

estrangeiros e criam métodos para minimizar o choque cultural. Essas organizações 

nacionais deveriam se preocupar ou até mesmo criar políticas para a contratação 

dessa mão de obra estrangeira, já que é atrativa para elas a força de vontade para 

trabalhar que os estrangeiros possuem. Dessa forma ao mostrar essa preocupação e 

apoio a eles, talvez o motivem mais e ajudem a se adaptar em menos tempo à cultura 

organizacional, podendo também aproveitar mais o que podem oferecer, dessa forma 

aumentando mais o rendimento da empresa. 
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