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1. RESUMO 

Pretende-se neste artigo abordar a participação de um imigrante no mercado de trabalho no 

estado de São Paulo, atentando com mais detalhes a necessidade social dos haitianos.O objetivo 

geral é  mostrar a relevância do haitiano inserido no mercado brasileiro. Utilizamos a  metodologia 

bibliográfica para organizar e salientar idéias. Através deste estudo constatamos o ganho de 

ambos os lados, o Haiti ganha no crescimento do seu PIB, devido as remessas vindas do exterior, 

e o Brasil ganha em  diversidade e multiculturalidade.  

 

Palavras-chave: Imigrante; Haitiano; Trabalho. 

 

2. INTRODUÇÃO 

Se reconhece no Brasil  a grande migração de estrangeiros, isso ocorre devido a  

necessidade social por parte de alguns países ou por parte de reajustes no 

mundo corporativo. 

Segundo pesquisas realizadas pelo Ministério do Trabalho e Emprego (MTE, 

2017) O número de trabalhadores haitianos no mercado formal de trabalho 

brasileiro no primeiro trimestre de 2016 é de 8.066 e 7.989 no primeiro trimestre 

de 2017, primeiro lugar no ranking. 

Neste artigo abordaremos a participação de um imigrante haitiano no mercado de 

trabalho no Brasil, atentando com mais detalhes a necessidade social desses 

estrangeiros de países emergentes como o Haiti. 

O problema abordado se apresenta como quais são as dificuldades de 

adaptação deste estrangeiro no mercado de trabalho da grande São Paulo? 

Primeiramente pode o estrangeiro contribuir para o seu país de origem através 

de remessas enviadas aos familiares. 

Por outro lado pode a participação desse mesmo estrangeiros atrapalhar e até 

mesmo ocupar vagas que poderiam ser destinadas a trabalhadores brasileiros. 

Segundo Draghi (2017): 

“A migração é uma transformação social, um processo dinâmico que ocorre 
entre um país ou local de origem e outro de destino. Contudo, na maioria da 
vezes a migração não é uma escolha, mas sim, uma necessidade que afeta a 
vida de muitas famílias, que deixam filhos e parceiros para trás passando por 
situações perigosas e dolorosas em busca de um futuro econômico melhor. 
Nesse cenário, a migração laboral é uma esperança tanto para aqueles que 
vão como para os que ficam. No caso dos haitianos e outros migrantes que 
pagaram coiotes para chegarem até o Brasil, o valor pago é imenso para que 
se tenha a oportunidade de conseguir um trabalho.” 

 

3. OBJETIVOS  



O objetivo geral do trabalho abrange mostrar a relevância do trabalhador estrangeiro 

inserido no mercado de trabalho brasileiro. 

Especificar as dificuldades legais para a inserção deste trabalhador  e descrever sua 

inclusão social. 

 

4. METODOLOGIA  

O presente artigo utilizará o método de pesquisa bibliográfica que para Prodanov e 

Freitas (2013, p.14): 

“A metodologia, em um nível aplicado, examina, descreve e avalia 
métodos e técnicas de pesquisa que possibilitam a coleta e o 
processamento de informações, visando ao encaminhamento e à 
resolução de problemas e/ou questões de investigação. A metodologia é 
a aplicação de procedimentos e técnicas que devem ser observados para 
a construção do conhecimento, com o propósito de comprovar sua 
validade e utilidade nos diversos âmbitos da sociedade.” 
 

Ainda sobre a mesma ótica, Oliveira (2011, p.7), diz que: 

“Metodologia literalmente refere-se ao estudo sistemático e lógico dos 
métodos empregados nas ciências, seus fundamentos, sua validade e 
sua relação com as teorias científicas. Embora procedimentos variem de 
uma área da ciência para outra, por exemplo, da área de exatas para a 
área de humanas - diferenciadas por seus distintos objetos de estudo, 
consegue-se determinar alguns elementos que diferenciam o método 
científico de outros métodos (filosófico e algoritmo – matemático etc.)” 

 

5. DESENVOLVIMENTO 

5.1 Migração Laboral 

Segundo SILVA (2017) Migração é o deslocamento populacional pelo espaço 

geográfico, de forma temporária ou permanente, que desde o início da humanidade 

têm contribuído para a sobrevivência do ser humano.  

No entanto como se faz notório nas palavras da Organização Internacional do 

Trabalho (OIT, 2016) é em torno da dimensão laboral que gravitam as principais 

forças que explicam a migração. Hoje e outrora, pessoas se deslocam em busca de 

mais oportunidades de trabalho, melhores postos, condições mais adequadas e 

salários mais dignos. 

 

5.2 Mercado de Trabalho Brasileiro 

Tendo em vista a opinião de Mantovani (2017), onde ele salienta que: 

“As incertezas quanto aos rumos da política brasileira e o histórico pessimista 
de diversos indicadores econômicos ainda trazem um certo ar de 
preocupação em relação ao comportamento do mercado de trabalho nos dias 



atuais. Entretanto, quando se trata de expectativas, a onda de otimismo é 
unanimidade, indicando uma tendência de recuperação da economia.” 
 

e com base nas informações do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE, 

a grande São Paulo conta com uma população estimada em 21 242 939 habitantes, 

o que representa cerca de quase 50% da população estadual, segundo a Emplasa - 

Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A a região concentra 

aproximadamente 18% do total brasileiro e mais da metade do PIB paulista (55%). 

Mesmo diante destes números é notável que o  mercado de trabalho da grande São 

Paulo apresenta-se defasado, alguns municípios ou cidades tem um índice maior de 

ocupação entre seus habitantes e outros não. Baseando-se em dados de pesquisa 

da PED - Pesquisa de emprego e desemprego o índice de desemprego na grande 

São Paulo é de 18,3% (dado de julho/2017). 

Ainda assim a população da cidade só tende à crescer, por meio da vinda de 

migrantes, estrangeiros, refugiados entre outros, pessoas que buscam aqui uma 

oportunidade de sobrevivência por meio da inserção no mercado de trabalho. Como 

é o exemplo dos haitianos que começaram a migrar para o Brasil devido ao 

terremoto que devastou seu país no ano de 2010 e da instabilidade política e 

econômica que se encontrava o país, dificultando a moradia de seus habitantes. 

Na grande São Paulo essa ponte entre os haitianos e os empregadores é feito por 

intermédios como fala Heloísa Valente (2017),  

“Em São Paulo, a Missão Paz (da Paróquia Nossa Senhora da Paz) é uma 
das que tem esse papel. Por lá eles ficam alojados, participam de palestras e 
cursos de língua portuguesa e obtém ajuda para conseguir emprego. De 
acordo com a assessoria do local, há dois anos o setor que mais contratava 
essa mão de obra era o da construção civil. Mas, atualmente, a demanda tem 
sido para frigoríficos, serviços gerais e restaurantes.” 

  

5.3 Imigrantes Haitianos 

A Migração Haitiana no Brasil teve início em 2010, devido ao terremoto que 

devastou o país no dia 12 de Janeiro do mesmo ano, a tragédia provocou milhares 

de mortes e muitos desabrigados. 

Os autores Castro e Fernandes (2014), afirmam que a incorporação do Brasil no 

roteiro migratório, tendo em vista a história migratória do Haiti, não é uma surpresa 

muito grande, mas chama a atenção por se tratar de um novo destino que não era 

incluído nas escolhas anteriores dos imigrantes. 



Mas, como desde 2004 a Missão das Nações Unidas para a Estabilização do Haiti 

(MINUSTAH) tem ajudado o Haiti, país marcado pela corrupção, violência, 

intervenções políticas e desastres ambientais. 

A presença da tropa brasileira em território haitiano pode de alguma forma ter 

influenciado muitos a tentar a sorte em nosso território. 

De acordo com Rocha (2017) os haitianos não são refugiados, porque não sofreram 

algum tipo de violação dos direitos humanos e não foram obrigados a fugir de seu 

país em virtude de ocorrências geradas por perseguições, intolerância, guerras, 

discriminações de raça, etnia, religião ou algo do gênero, foi em razão do terremoto 

que devastou a maior parte do país. 

De acordo com a informação acima, observamos que realmente os haitianos não 

são refugiados, mas precisam trabalhar, sobreviver fato que em seu país era 

impossível conseguir o mínimo necessário. 

 

5.4 Processos Legais 

Conforme dito na Lei nº 6.815 de 19 de agosto de 1980, o Ministério do Trabalho, 

por meio da Coordenadoria Geral de Imigração (CGIg), tem competência específica 

para a concessão de autorização de trabalho para estrangeiros conforme dispõe a 

Lei n.º 6.815, de 19 de agosto de 1980. 

No caso dos haitianos, houve alguns transtornos em relação a documentação 

necessária para adentrarem no Brasil, inicialmente foi pedido a requisição de refúgio 

às autoridades brasileiras, mas na maioria dos casos, não atendiam os requisitos 

exigidos pelo CONARE ( Comitê Nacional para Refugiados), como refugiados. O 

CNIg (Conselho Nacional de Imigração), orgão vinculado ao Ministério do Trabalho, 

conforme o decreto n.840/93 suas principais atribuições: “I - formular a política de 

imigração. II - coordenar e orientar as atividades de imigração.” 

Refletindo sobre a situação do Haiti e das consequências que o terremoto de 2010 

causou na população, foi concedido residência por razões humanitárias aos 

haitianos, segundo Fernandes,Milesi e Farias (2012). 

 

5.5 Inserção no mercado de trabalho 

Com base nos dados da Declaração universal dos direitos humanos, artigo 23 diz 
que:  



1. Todo ser humano tem direito ao trabalho, à livre escolha de 
emprego, a condições justas e favoráveis de trabalho e à proteção 
contra o desemprego.  
2. Todo ser humano, sem qualquer distinção, tem direito a igual 
remuneração por igual trabalho.  
3. Todo ser humano que trabalha tem direito a uma remuneração 
justa e satisfatória que lhe assegure, assim como à sua família, uma 
existência compatível com a dignidade humana e a que se 
acrescentarão, se necessário, outros meios de proteção social.  
4. Todo ser humano tem direito a organizar sindicatos e a neles 
ingressar para proteção de seus interesses. 
 

Sendo assim todos devem ser inseridos no mercado de trabalho, os haitianos 

migraram para o Brasil na intenção de conseguir colocações neste mercado que 

para eles era promissor, pois muitos não tiveram oportunidade de exercer suas 

profissões em seu país de origem devido às condições precárias de vivência por lá. 

Muitos desses haitianos possuem formações acadêmicas, mas quando chegam ao 

Brasil, eles tem que trabalhar em outros setores como construção civil, restaurantes, 

que são uns dos poucos que contratam, algo que prejudica estes profissionais de 

certa forma é a questão do idioma pois muitos encontram dificuldades para falar o 

português, São paulo ainda foi o estado que ouve mais oportunidade de emprego 

que conta, com 35,8% da força de trabalho imigrante , porém nos dias de hoje a vinda 

desses estrangeiros começou a cair devido a crise em que se encontra o país, cujo 

qual a grande índice de desemprego. Sendo assim há grande dificuldade na 

recolocação destes profissionais no mercado de trabalho. 

O gráfico 1 mostra o alto índice de desemprego no último ano, contabilizando até 

março de 2017. 

 

 



6. RESULTADOS PRELIMINARES 

O presente trabalho buscou retratar as muitas dificuldades que os haitianos 

encontram na busca de se inserir no mercado de trabalho, tendo início na sua 

entrada no país onde busca a legalização de sua estadia, para poder ter 

documentação necessária para essa inserção no mercado, outra dificuldade 

encontrada foi a adaptação pois a cultura, os costumes e hábitos são diferentes, 

também com base em algumas pesquisas bibliográficas é notável que o 

reconhecimento de diploma, experiência e idioma também é uma dificuldade 

encontrada, pois muitos deles encontram dificuldades em aprender o português. 

Através ainda desta pesquisa pode-se notar também que a vinda destes haitianos 

para o Brasil não prejudica os brasileiros na busca por um emprego, muito pelo 

contrário eles podem trazer benefícios para os dois lados, para seu país de origem 

através de remessas auxilia no crescimento, e no Brasil pode-se contar e aproveitar 

o conhecimento destes estrangeiros. 
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